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Ierīces ar 36V spriegumu darbina
divi 18V litija jonu akumulatori

Makita 36V līdzstrāvas dzinēja sistēmas, kurām elektroenerģijas
padevi nodrošina divi virknē saslēgti 18V akumulatori.

Saderīgie akumulatori:

1.5Ah 
BL1815N*

2.0Ah 
BL1820B

3.0Ah 
BL1830B

4.0Ah 
BL1840B

5.0Ah 
BL1850B

Kad vienlaicīgi tiek izmantoti dažādas jaudas akumulatori, piemēram, 1.5 Ah BL1815N un 3.0 Ah BL1830B vai arī pilnībā
uzlādēts BL1830B un par 70% uzlādēts BL1830B, tad ierīce izslēdzas brīdī, kad ir izlādējies akumulators ar mazāko jaudu.

Ar akumulatora uzlādes līmeņa mērītāju

*Bez akumulatora uzlādes līmeņa mērītāja

6.0Ah 
BL1860B

18V x 2 litija jonu akumulatori

Filma uzņemta Japānā. 
Modeļi un speci�kācijas 
dažādās valstīs var atšķirties.

Akumulatora 
dzīvžogu šķēres

DUH551 / DUH651

Akumulatora 
ķēdes zāģi

DUC303 /  DUC302

Akumulatora zāles trimmeri
DUR361U / DUR362L / DUR364L 

DUR365U / DUR366L

Akumulatora 
gaisa pūtēji

DUB361 / DUB362

Akumulatora zāles
pļaujmašīnas

DLM431 / DLM380

Akumulatora multi 
instrumenta motora

bloks
DUX60

Akumulatora
dārza šķēres

DUP361
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2 x 18 V

Zāģa sliede 300 mm

Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 20 m/sec

Ķēdes spriegošana un maiņa bez papildus darbarīkiem.

Automātiska ķēdes eļļošana.

Viegla zāģa lietošana pateicoties kompaktajai uzbūvei.

Akumulatora 
ķēdes zāģis
DUC303Z
Bez akumulatora un bez lādētāja!

Ierīces ar 36V spriegumu darbina
divi 18V litija jonu akumulatori

Makita 36V līdzstrāvas dzinēja sistēmas, kurām elektroenerģijas
padevi nodrošina divi virknē saslēgti 18V akumulatori.

Saderīgie akumulatori:

1.5Ah 
BL1815N*

2.0Ah 
BL1820B

3.0Ah 
BL1830B

4.0Ah 
BL1840B

5.0Ah 
BL1850B

Kad vienlaicīgi tiek izmantoti dažādas jaudas akumulatori, piemēram, 1.5 Ah BL1815N un 3.0 Ah BL1830B vai arī pilnībā
uzlādēts BL1830B un par 70% uzlādēts BL1830B, tad ierīce izslēdzas brīdī, kad ir izlādējies akumulators ar mazāko jaudu.

Ar akumulatora uzlādes līmeņa mērītāju

*Bez akumulatora uzlādes līmeņa mērītāja

6.0Ah 
BL1860B

18V x 2 litija jonu akumulatori

Filma uzņemta Japānā. 
Modeļi un speci�kācijas 
dažādās valstīs var atšķirties.

Akumulatora 
dzīvžogu šķēres

DUH551 / DUH651

Akumulatora 
ķēdes zāģi

DUC303 /  DUC302

Akumulatora zāles trimmeri
DUR361U / DUR362L / DUR364L 

DUR365U / DUR366L

Akumulatora 
gaisa pūtēji

DUB361 / DUB362

Akumulatora zāles
pļaujmašīnas

DLM431 / DLM380

Akumulatora multi 
instrumenta motora

bloks
DUX60

Akumulatora
dārza šķēres

DUP361

Paceļamā svira nodrošina 
lielāku nospriegošanas 
griezes momentu. 
Regulators ērtākai zāģa 
ķēdes nospriegojuma 
regulēšanai.

•  Mazina rotācijas ātruma samazināšanās 
iespējamību slodzes laikā, tādā veidā 
nodrošinot darbības efektivitāti.

•  instrumentam, darbojoties tukšgaitā, tiek 
samazināts troksnis. 

Augsta veiktspēja

Zāģa ķēdes nospriegojuma regulēšana bez 
instrumentu palīdzības

Kēdes eļļas līmeņa 
kontroles lodziņš
ļauj no ierīces ārpuses 
pārbaudīt, cik daudz eļļas ir 
palicis tvertnē.

Kēdes eļļošanas 
apjoma regulēšana
Noregulējot skrūvi, iespējams 
regulēt eļļas padeves 
apjomu.

Nemainīga ātruma kontrole

Ar palaidējslēdzi 
maināms ātrums

Metāla 
dzelkšņi

Metāla ķēdes 
�ksators

DUH551 550mm (21-5/8")

DUH651 650mm (25-1/2")

Cordless Hedge Trimmer

Powered by two 18V Li-ion 
batteries in series

DUC303 300 mm (12”)

Akuga hekitrimmer

Energiat annavad kaks jadaühenduses 
olevat 18 V liitium-ioonakut.

AkutööriistAkutööriist

•
•

Augsts griezes moments
Bezoglīšu motors ar ārējo rotoru 

• Liela jauda
• Augsta darba efektivitāte 



Akumulatoru 
ķēdes zāģis
DUC302Z
Bez akumulatora un bez lādētāja!
2 x 18 V

Zāģa sliede 300 mm 

Ķēdes solis 3/8”

Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 8,3 m/sec

Svars 4,6 kg

Ķēdes spriegošana un maiņa bez papildus darbarīkiem.

Automātiska ķēdes eļļošana.

Akumulatoru gaisa pūtējs
DUB362Z
Bez akumulatora un bez lādētāja!

2 x 18 V

Maks. gaisa ātrums 54 m/sec

Maks. plūsmas ātrums 13,4 m³/min

Svars 3,5 - 4,2 kg
Daudzpusīgs pūtējs celtnēm, pagalmiem un dārziem.

Uzgalis komplektācijā.
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Akumulatoru gaisa pūtējs
DUB361Z
Bez akumulatora un bez lādētāja!
2x18 V
Maks. gaisa ātrums 93 m/sec
Maks. plūsmas ātrums 4,4 m³/min 
Svars 3,1 kg 
Daudzpusīgs pūtējs celtnēm, pagalmiem un dārziem.
Uzgalis komplektācijā.

Gumijas gredzens

Troksni absorbējošs polsteris

3 lāpstiņu
ventilators

Labākais satveršanas un
sprauslas lenķis efektīvai
pūšanai

Viegli regulējama ierīces darbība
ar 6 pakāpju gaisa plūsmas
regulatoru 

3 posmu teleskopiskā
sprausla ar 100 mm
regulēšanas diapazonu

2 x 18 V
Ar vienu uzlādi ierīces darbības laiks ir
28 minūtes pie 15 800 apgr./min.
izmantojot 5,0Ah divus litija jonu
akumulatorus

Lieliska vadāmība, 
ērta lietošana un
nevainojams līdzsvars

Samazināts trokšņu līmenis

• 3 lāpstiņu ventilators samazina troksni nezaudējot gaisa plūsmas
ātrumu un apjomu
• Klusa darbība pateicoties dubultai korpusa konstrukcijai un
korpusā papildus iebūvētam polsterim

3,5
kg

VIEGLS

Mūsu jaudīgākais bezvadu pūtējs DUB362Z

・

Iespaidīgs sniegums:
・Maks. gaisa ātrums 54 m/s
・Maks. plūsmas ātrums 13,4 m³/min

18
V

12
V 
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Lietošanai ārpus telpām un skarbas vides
apstākļos, ierīcei ir uzlabota aizsardzība pret
putekļiem un ūdens šļakatām.

Extreme Protection Technology

Brushless motor
Bezoglīšu dzinēji efektīvāk izmanto enerģiju, 
jo neuzkarst no oglīšu izraisītās berzes.
Šie dzinēji ir izturīgi un paredzēti intensīvam 
darbam bez apstājas.  Tiem nav dilstošo 
detaļu – oglīšu, tāpēc dzinējiem nav jāveic 
regulāras apkopes,  bet to darba mūžs ir 
ilgāks. 
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Gumijas gredzens

Troksni absorbējošs polsteris

3 lāpstiņu
ventilators

Labākais satveršanas un
sprauslas lenķis efektīvai
pūšanai

Viegli regulējama ierīces darbība
ar 6 pakāpju gaisa plūsmas
regulatoru 

3 posmu teleskopiskā
sprausla ar 100 mm
regulēšanas diapazonu

2 x 18 V
Ar vienu uzlādi ierīces darbības laiks ir
28 minūtes pie 15 800 apgr./min.
izmantojot 5,0Ah divus litija jonu
akumulatorus

Lieliska vadāmība, 
ērta lietošana un
nevainojams līdzsvars

Samazināts trokšņu līmenis

• 3 lāpstiņu ventilators samazina troksni nezaudējot gaisa plūsmas
ātrumu un apjomu
• Klusa darbība pateicoties dubultai korpusa konstrukcijai un
korpusā papildus iebūvētam polsterim

3,5
kg

VIEGLS

Mūsu jaudīgākais bezvadu pūtējs DUB362Z

・

Iespaidīgs sniegums:
・Maks. gaisa ātrums 54 m/s
・Maks. plūsmas ātrums 13,4 m³/min

18
V

12
V 
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Lietošanai ārpus telpām un skarbas vides
apstākļos, ierīcei ir uzlabota aizsardzība pret
putekļiem un ūdens šļakatām.

Extreme Protection Technology

Brushless motor
Bezoglīšu dzinēji efektīvāk izmanto enerģiju, 
jo neuzkarst no oglīšu izraisītās berzes.
Šie dzinēji ir izturīgi un paredzēti intensīvam 
darbam bez apstājas.  Tiem nav dilstošo 
detaļu – oglīšu, tāpēc dzinējiem nav jāveic 
regulāras apkopes,  bet to darba mūžs ir 
ilgāks. 



Ar akumulatoru darbināmas dārza šķēres
DUP361Z
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Jauda

Izmēri 
(P x L x K)
Svars:   šķēres

šķēres ar aprīkojumu* 

Maksimālā griešanas jauda: 33mm (1-5/16”)
Maksimālais asmens atvērums: 54mm (2-1/8”)
305x43x106mm 
(12"x1-11/16"x4-3/16")
0,8 kg
3,9 kg 

Ar akumulatoru darbināmas dārza šķēres
DUP361

* Dārza šķēres, pārnēsāšanas siksnas, futlāris, vadāmierīce, savienojuma vads 
 un divi 5 Ah akumulatori (BL1850B).

Asmens atvēruma pielāgošana

• Griežot tievākus zarus, pusatvērti asmeņi paātrinās
griešanas laiku un efektīvāk izmantos akumulatora
jaudas.

Ø25mm Ø33mm
diametrs diamters

Līdzena apgriešana kā ar rokas 
šķērēm

• Asmeni var bloķēt ar sprūdu, nodrošinot  
līdzenu tā kustību, gluži kā strādājot ar rokas 
šķērēm.

Ļoti ass, kalts asmens

Līdzena un viegla griešana, ko nodrošina:
• asmeņa augšdaļas īpašā forma mazākai

griešanas pretestībai
• jāpāņu kvalitātes asmens asās malas 

.• Asmens izturību nodrošina īpaši dārza 
šķērēm piemērots materiāls.

Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5

71 000
(ar diviem 5,0 Ah akumulatoriem)

iespējams nogriezt 
Ar vienu uzlādi

0,8
kg

Sver tikai 

Standarta aprīkojums: atslēgu komplekts, dimanta vīle, pie jostas stiprināms vadu turētājs, futlāris, pārnēsāšanas siksnas, rokas siksna, instrumentu soma,
šķēru asmens (U veida), akumulators, lādētājs.

Standarta aprīkojumā iekļautie priekšmeti un to speci�kācija dažādās valstīs var atšķirties. Neto svars un izmēri var atšķirties akumulatora tipa dēļ. 

M
uu

d

Īpaši jaudīgas dārza šķēres dārzkopības profesionāļiem

diametrā 15 mm

zarus

• Asmens atvērums ir pielāgojams divās pozīcijās
atkarībā no zaru diametra.

Pusatvērts Pilnībā atvērts



Ar akumulatoru darbināma ķerra
DCU180Z
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Aprīkota ar LXT 18V akumulatoru
Smagu kravu pārvadāšanai pieejams divu veidu aprīkojums:

Noņemot aizmugures
riteņus un uzstādot
atbalsta pēdas, ķerru
var izmantot ar vienu
riteni. 

Akumulatoru
aizsargkastē
iespējams ievietot
divus
akumulatorus.

Ķerra aprīkota ar
ar diviem LED lukturiem,
kurus ieslēdz ar slēdzi
pie akumulatoru kastes.

Nolokāmi roktori ļauj
ērtāk uzglabāt un
pārvietot ķerru.

Noņemami aizmugures riteņi

Maksimālā kravnesība

130kg

Maksimālais kāpuma leņķis

12°

12°

Akumulatoru aizsargkaste

Izgaismots ceļš

novērš nejaušu startu un ripošanu
nogāzēs (priekšējais ritenis)

Bremžu svira ar
bloķēšanas mehānismu

Salokāms rokturis

Tvertne
Var iekraut beramkravas
(piem. smiltis, granti,
melnzemi)
Viegla ķerras izgāšana 

Ratiņi
Regulējams izmērs
Iespējams noņemt kravas
kastes apmales
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Akumulatora ķerra
DCU180

Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5

Maināms ātrums

Atpakaļgaita

Divi ātrumi

Nemainīgs ātrums

Plūdena uzsākšana

Iebūvēts darba apgaismojums

Maksimālais darbības laiks 
Maksimālā kravnesība
Darbības ātrums

Maksimālais kāpuma leņķis
Izmēri (GxPxA) (darbības laikā)

Neto svars

120 min (ar 5,0Ah akumulatoru)
130 kg 
Kustībā uz priekšu:  1. ātrums 0 - 1,5  km/h;  2. ātrums 0 - 3,5  km/h;  
Atpakaļgaitā: 0 - 1 km/h
12°
Ar ratiņiem  131,5 x 106 x 90 cm 
Ar tvertni 131,0 x 82 x 90 mm
32.2 kg 

Lietošanai ārpus telpām un skarbas vides
apstākļos, ierīcei ir uzlabota aizsardzība pret
putekļiem un ūdens šļakatām.

Extreme Protection Technology

Brushless motor
Bezoglīšu dzinēji efektīvāk izmanto enerģiju, 
jo neuzkarst no oglīšu izraisītās berzes.
Šie dzinēji ir izturīgi un paredzēti intensīvam 
darbam bez apstājas.  Tiem nav dilstošo 
detaļu – oglīšu, tāpēc dzinējiem nav jāveic 
regulāras apkopes,  bet to darba mūžs ir 
ilgāks. 
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2 X 18 V

Pļaušanas platums 38 cm

Ieteicamais pļaušanas laukums 270-540 m2

Pļaušanas augstums 25-75 mm

Savākšanas kastes kapacitāte  40 L 

Svars 15 kg

Augstuma regulēšana ar vienu rokturi.

Akumulatora zāles 
pļaujmašīna
DLM380PT2

2 X 18 V

Pļaušanas platums 43 cm

Ieteicamais pļaušanas laukums 475-950 m2

Pļaušanas augstums 20-75 mm

Savākšanas kastes kapacitāte 50 L

Svars 18,5 kg

Augstuma regulēšana ar vienu rokturi.

Polsterēts, viegli regulējams rokturis.

Akumulatora zāles 
pļaujmašīna
DLM431PT2

Modelis (DLM380Z) pieejams arī bez akumulatora un lādētāja!

Modelis (DLM431Z) pieejams arī bez akumulatora un lādētāja! 
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Akumulatora zāles trimmeris
Augsta veiktspēja
Bezoglīšu (Brushless) dzinēja 
konstrukcija ar ārējo rotējošo rotoru   
un ierīces tiešā piedziņa
nodrošina augstu veiktspēju.

Ergonomisks rokturis ar izvirzītu konstrukciju
Roktura vertikālā viduslīnija ir pielāgota
lietotāja darba pozīcijai
• Ļauj lietotājam veikt darbu ērtā pozīcijā, 
  samazinot darba radītā noguruma rašanos
• Nodrošina lielāku manevrētspēju.

Elektroniskie 
ātrumu režīmi:
DUR365UZ - 3 ātrumu
DUR364LZ - 2 ātrumu

Ieslēgšanas poga
• IESLĒGT un IZSLĒGT
  piespiežot un
  turot pogu.
• Ātruma režīmu ir iespējams
  mainīt, piespiežot pogu.
• Ierīce automātiski izslēdzas, ja
  ierīce netiek izmantota 1 minūti.

DUR364LZ

DUR366LZ

Reversās
kustības 
slēdzis

Atbrīvojaties 
no tiem ar
reversa
slēdzi!

Ja zāles atgriezumi ir 
iestrēguši...

Labāka pļaušanas zonas 
pārredzamība pateicoties maza 
izmēra aizsargam
Labāka asmeņu galu vai auklas 
redzamība saglabājot nopļautās zāles 
vienmērīgu izkliedēšanu.

Polsterēta vidukļa zona
papildu komfortam, veicot
ilgstošu darbu.

Alumīnija motora
korpuss

Rokturis ar mīkstu
satveršanas virsmu

Ierīces papildus
aizsardzība
Ierīcei ir papildus aizsardzība pret 
putekļiem un ūdens šļakatām. 
XPT (Extreme Protection 
Technology) tehnoloģija ļauj 
ierīci izmantot skarbas vides 
apstākļos.

DUR365UZ Velosipēda stūres tipa rokturis

350 mm diametra pulksteņrādītāju kustības virzienā 
rotējoša neilona auklas pļaušanas galva (tikai DUR364LZ)

Nemainīga ātruma kontrole

Reversās kustības slēdzis
ērtai nogrieztās zāles atdalīšanai no griezējinstrumenta DUR364LZ/ DUR366LZ

Cilpveida rokturis

Novērš nopļautās zāles
virzību lietotāja virzienā.

Iespējams izmantot arī zālāja
malu līdzināšanai.

• Slodzes laikā ierīce automātiski nodrošina patstāvīgu rotācijas ātrumu, tādā veidā palielinot 
darba efektivitāti.
• Instrumentam, darbojoties tukšgaitā, tiek samazināts troksnis un enerģijas patēriņš.

• Ierīces griezējinstrumentu ir viegli attīrīt, ja ap to ir uzkrājušies nopļautās zāles atgriezumi. 
Pirms ierīces darbināšanas piespiežot reversās kustības slēdzi, ierīce uz 3 sekundēm maina 
rotācijas virzienu, tādējādi atbrīvojot griezējinstrumentu no tajā iestrēgušās zāles.

• Pēc 3 sekunžu  
  darbības reversās  
  kustības režīmā motors  
  spēj automātiski no  
  jauna aktivizēt  
  turpgaitas rotācijas  
  režīmu, tādējādi  
  ietaupot laiku, jo nav  
  nepieciešams piespiest  
  turpgaitas rotācijas  
  pogu.

DUR366LZ



10

Bez akumulatora un bez lādētāja!

Akumulatora zāles trimmeris
DUR366LZ

Akumulatora zāles trimmeris
DUR365UZ

Akumulatora dzīvžogu šķēres
DUH651Z

2 x 18V Li-Ion
Auklas diametrs 2 mm
Nepārtraukta lietošana 34 - 60 min ar vienu uzlādi (18V 5,0 Ah.) 
Ātrums bez slodzes (min-1) 5000 / 6500 
Asmens diametrs 255 / 350 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 4,5 kg
O-veida rokturis

2 x 18 Li-Ion
Auklas diametrs 2,0 mm
Nepārtraukta lietošana 34 - 60 min ar vienu uzlādi (18V 5,0 Ah.)
Ātrums bez slodzes (min-1) 5000 / 6500 
Asmens diametrs 230 / 255 / 350 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru  4,5 kg
O-veida rokturis

2 x 18V Li-Ion
Auklas diametrs 2,0 mm
Nepārtraukta lietošana 31 - 90 min ar vienu uzlādi (18V 5,0 Ah.)
Ātrums bez slodzes (min-1) 3500 / 5300 / 6500 
Asmens diametrs 230 / 255 / 350 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 5,2 kg
U-veida rokturis

2 x 18V Li-ion
Triecieni minūtē (min-1) 1000-1800
Maksimālais zaru diametrs 18 mm
Nepārtraukta lietošana 65 - 100 min ar vienu uzlādi (18V 4,0 Ah.)
Asmens 650 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 5,5 kg
Parocīgas dzīvžogu šķēres. Bez vadiem!
Aizmugurējais rokturis grozāms uz abām pusēm.

Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
Indikators, kas informē par zemu akumulatora 
uzlādes līmeni.
Balstošs, regulējams palīgrokturis.

Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors. 
Indikators, kas informē par zemu akumulatora 
uzlādes līmeni. 

Akumulatora zāles trimmeris
DUR364LZ
Bez akumulatora un bez lādētāja!

Bez akumulatora un bez lādētāja!

Bez akumulatora un bez lādētāja!

 
197188-6

 
198383-1

 
198383-1

 
197188-6

 
362224140

Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors. 
Indikators, kas informē par zemu akumulatora 
uzlādes līmeni. 
Balstošs, regulējams palīgrokturis.
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Dārza daudzfunkcionāla sistēma
Ar diviem 18V akumulatoriem darbināms dzinēja bloks
aprīkojams ar dažādiem instrumentiem plaša
spektra dārza darbu veikšanai.

Reversā kustība attīrīšanai
no uztītās zāles

Standarta aprīkojums: 

Akumulatora multi instrumenta motora bloks
DUX60

Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5

Active Feedback sensing Technology

Pārnēsāšanas siksnas, drošības brilles, sešstūra atslēga, piederumu soma (tikai speci�kācijai ar krūmgriezi), 
zāģasmens ar karbīda uzgali (tikai speci�kācijai ar EM02MP), uzgriežņu atslēga (tikai speci�kācijām ar 
EM402MP/EM403MP, EM404MP) �ksēšanas instruments ar metāla asmeni (skavas paplāksne, uzgrieznis, 
cilindrs) (speci�kācijām ar EM402MP/EM403MP/EM404MP), neilona griezēja uzgalis (speci�kācijām ar 
EM403MO/EM404MP/EM405MP?EM406MP), akumulators, lādētājs.

Maināms ātrums

Elektroniskā bremze

Atpakaļgaita

3 elektroniskie ātrumi

Nemainīgs ātrums

Plūdena uzsākšana

Ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē)

Izmēri (G x P x A)
Neto svars (ieskaitot akumulatoru)

Augsts: 0–9700
Vidējs: 0–8200
Zems: 0–5700
1011x320x216 mm
5,6 kg

Krūmgriezis
EM400MP / EM403MP
EM404MP / EM405MP

EM406MP

Zāģis
garā kātā
EY401MP

Krūmgriezis
EN420MP

Dzīvžoga šķēres garā kātā
EN401MP / EN410MP

 

Kultivators
KR400MP

Zāliena
apmaļu
griezējs

EE400MP

Vārpstas pagarinātājs

Garums: 1080 mm 
Lai ar ierīci varētu aizsniegt augstākos koku
zarus, iespējams pievienot ierīces vārpstas
pagarinātāju.

LE400MP

            Ierīces griezējinstrumentu ir 
viegli attīrīt, ja ap to ir uzkrājušies 
nopļautās zāles atgriezumi. Pirms 
ierīces darbināšanas, piespiežot 
reversās kustības slēdzi, ierīce uz 3 
sekundēm maina rotācijas 
virzienu, tādējādi atbrīvojot 
griezējinstrumentu no tajā 
iestrēgušās zāles.

Aktīvā atgriezeniskās saites tehnoloģija izslēdz 
dzinēju, ja pēkšņi palēninās rotācijas ātrums. 
Tehnoloģija pasargā ierīci no bojājumiem 
gadījumos, ja griezējinstruments darbības laikā 
saduras ar griešanai neparedzētu objektu vai 
iestrēgst zāģējamā objektā.

Lietošanai ārpus telpām un skarbas vides
apstākļos, ierīcei ir uzlabota aizsardzība pret
putekļiem un ūdens šļakatām.

Extreme Protection Technology

Brushless motor
Bezoglīšu dzinēji efektīvāk izmanto enerģiju, 
jo neuzkarst no oglīšu izraisītās berzes.
Šie dzinēji ir izturīgi un paredzēti intensīvam 
darbam bez apstājas.  Tiem nav dilstošo 
detaļu – oglīšu, tāpēc dzinējiem nav jāveic 
regulāras apkopes,  bet to darba mūžs ir 
ilgāks. 
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DUC254Z

Akumulatoru gaisa pūtējs
DUB182Z

Akumulatoru gaisa pūtējs
DUB183Z

18 V Ah Li-ion
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 5,0 m/sek. 
Zāģa sliede 115 mm
Ķēdes solis 1/4 “

18 V Li-ion
Ātrums bez slodzes (min-1) 0-18 000 
Maks. gaisa ātrums 80 m/sec
Maks. plūsmas ātrums 2,6 m³/min
Nepārtraukta lietošana ar vienu uzlādi: 75 min. pie maza ātruma; 12 min pie 
liela ātruma
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 1,8 kg
3 gaisa plūsmas ātrumi

Dārzkopjiem un apzaļojumu, koku un krūmu dizaina darbiem.
Būvniecības projektiem telpās.
Automātiska ķēdes eļļošana.
Asmens nomaināms bez instrumentu pielietošanas.

Kompaktie
akumulatoru ķēdes zāģi

Bez akumulatora un bez lādētāja!

Bez akumulatora un bez lādētāja!

Bez akumulatora un bez lādētāja!

18 V Li-ion
Ātrums bez slodzes (min-1) 0-18 000 
Maks. gaisa ātrums 52 m/sec
Maks. plūsmas ātrums 2,6 m³/min
Darbibas pie maza ātruma  75 min
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 2,0 kg
3 gaisa plūsmas ātrumi

18 V Ah Li-ion
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 24,0 m/sek.
Zāģa sliede 250 mm
Ķēdes solis 3/8 “

DUC122Z

Svars

ar standarta
akumulatoru

2,6 kg
Svars

ar standarta
akumulatoru

3,2 kg
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Akumulatora zāles trimmeris
DUR181SY

Akumulatora zāles trimmeris
DUR184LZ

Akumulatora zāles trimmeris
DUR189Z

18 V 1,5 Ah Li-ion
Nepārtraukta lietošana ar vienu uzlādi 46 min (ar 3,0 Ah akumulatoru)
Ātrums bez slodzes (min-1) 7800 
Asmens diametrs 260 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 2,9 kg
Auklas diametrs 2,0 mm 
Teleskopiskais stienis regulējams 180 mm.
Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
Trimmeris savietojams ar visem Makita 18V Li-ion akumulatoriem.

Bez akumulatora un bez lādētāja!

Pieejams arī modelis bez akumulatora un lādētāja DUR181Z!

18 V Li-ion
Ātrums bez slodzes (min-1) 5000-6000 
Asmens diametrs 300 mm 
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 3,6 kg
Auklas diametrs 2,0 mm 
Balstošs, regulējams palīgrokturis.
Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.

Bez akumulatora un bez lādētāja!

18 V Li-ion
Ātrums bez slodzes (min-1) 5000-6000  
Asmens diametrs 300 mm 
Svars 3,6 kg
Auklas diametrs 2,0 mm 
Balstošs, regulējams palīgrokturis.
Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.

 
196146-9

 
A-89121

 
369224660



14 Akumulatora zāles trimmeri     
DUR187U / DUR187L(viengabala kāts) / DUR188U / DUR188L(atdalāmais kāts)

Liitium-ioon 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5

Cilpas
veida
rokturis

Viegls motors

Automātiskā griezes momenta tehnoloģija 
Dzinēja apgriezieni automātiski mainās amplitūdā no 4000 līdz 6000 apgr./min.
atkarībā no pļaujamās zāles blīvuma.

Pidur Muudetav pöörlemissuund 3 elektrooniliselt valitavat kiirusetaset Püsikiirus Sujuv käivitus

Standardvarustus: õlarakmed, trimmeripea, plasttera, tarvikukott, kuuskantvõti, aku, laadija, kate (DUR188U/DUR188L)

DUR187U
                           Lõikelaius Trimmeripea: 

Plasttera: 
Tühijooksukiirus (p/min)       Suur / keskmine / väike / ADT-režiim: 
Spindli suurus
Helirõhutase  Trimmeripea: 
Helivõimsuse tase Trimmeripea: 
Helirõhutase Plasttera:
Helivõimsuse tase Plasttera: 
Vibratsioonitase Ees / taga: 
Mõõdud 
(P x L x K)
Max tööaeg (min)
Netokaal              BL1815N : 

BL1860B : 

300 mm (11-3/4")
255 mm (10")
4000 / 5000 / 6000 / 4000–6000
M8 x 1,25 LH
74 dB(A)
84 dB(A)
79 dB(A)
88 dB(A)
2,5 / 2,5 m/s² või vähem 
1791x600x472mm 
(70-1/2”x23-5/8”x18-5/8”)
koos akuga BL1860B: 168
3,6 kg (7.9 lbs.)
3,9 kg (8.6 lbs.)

DUR187L
300 mm (11-3/4")
255 mm (10")
4000 / 5000 / 6000 / 4000–6000
M8 x 1,25 LH
74 dB(A)
84 dB(A)
79 dB(A)
88 dB(A)
2,5 / 2,5 m/s² või vähem 
1791x258x232mm 
(70-1/2”x10-1/8”x9-1/8”)
koos akuga BL1860B: 168
3,4 kg (7.4 lbs.)
3,7 kg (8.1 lbs.)

DUR188L
300 mm (11-3/4")
255 mm (10")
4000 / 5000 / 6000 / 4000–6000
M8 x 1,25 LH
74 dB(A)
84 dB(A)
79 dB(A)
88 dB(A)
2,5 / 2,5 m/s² või vähem 
1791x258x232mm 
(70-1/2”x10-1/8”x9-1/8”)
koos akuga BL1860B: 168
3,7 kg (8.1 lbs.)
4,0 kg (8.8 lbs.)

DUR188U
300 mm (11-3/4")
255 mm (10")
4000 / 5000 / 6000 / 4000–6000
M8 x 1,25 LH
74 dB(A)
84 dB(A)
79 dB(A)
88 dB(A)
2,5 / 2,5 m/s² või vähem 
1791x600x472mm 
(70-1/2”x23-5/8”x18-5/8”)
koos akuga BL1860B: 168
3,9 kg (8.5 lbs.)
4,2 kg (9.2 lbs.)

Taupa enerģiju un darbojas ar zemu 
trokšņa līmeni. Liels ātrums un jauda

Viegls un kompakts uzgalis, lai 
operators nenogurtu.

Plānas zāles zonās Biezas zāles zonās

DUR187L 
Viengabala kāts

DUR188L 

3,7 kg (DUR187L)

(DUR188L)

Atdalāmais kāts nodrošina ērtu pārvietošanu.

Ātrumu var mainīt arī manuāli - 4000/5000/6000 -, vienkārši nospiežot pogu.

Liitium-ioon

4.0Ah 
BL1840B

5.0Ah 
BL1850B

6.0Ah 
BL1860B BL1830B

3.0Ah 51... Ah
BL1815N

2.0Ah
BL1820B

Akumulatora & lādētāja laika patēriņa tabula 24. lpp.

18V

Standardvarustusse kuuluvad osad ja tehnilised näitajad võivad riigiti või piirkonniti erineda. Netokaal ja mõõtmed võivad aku tüübi lõikes erineda.
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Lietošanai ārpus telpām un skarbas vides
apstākļos, ierīcei ir uzlabota aizsardzība pret
putekļiem un ūdens šļakatām.

Extreme Protection Technology

Automatic torque Drive Technology
Automātiskā griezes momenta tehnoloģija 
automātiski maina dzinēja ātrumu atkarībā
no slodzes, lai nodrošinātu optimālu ierīces 
darbību.

Atdalāmais kāts

Akumulatora zāles trimmeris
DUR187LZ
Bez akumulatora un bez lādētāja!

18 V Li-ion

Ātrums bez slodzes (min-1) 5000-6000  

Asmens diametrs 300 mm 

Svars 3,4-3,7 kg

Akumulatora zāles trimmeris
DUR188LZ

18 V Li-ion

Ātrums bez slodzes (min-1) 5000-6000  

Asmens diametrs 300 mm 

Svars 3,7-4,0  kg

Bez akumulatora un bez lādētāja!
O-veida rokturis.

Balstošs, regulējams palīgrokturis.

Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.

Indikators, kas informē par zemu akumulatora 
uzlādes līmeni.

 
198383-1

 
198383-1

O-veida rokturis.
Balstošs, regulējams palīgrokturis.
Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
Indikators, kas informē
par zemu akumulatora
uzlādes līmeni.
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Akumulatora dzīvžogu šķēres
DUH523SY

Akumulatora dzīvžogu šķēres  
DUH501Z

18 V 1x1,3 Ah Li-ion
Asmens diametrs 160 mm 
Triecieni minūtē (min-1) 1250
Vidējais uzlādes laiks 22 min
Mazs un parocīgs zālāja trimmeris/krūmgriezis pagalma vai dārza 
apstrādei.
Standarta komplektācijā ietilpst 200mm dzīvžoga trimmera asmens
Kā papildierīce, pieejamais pagarinātājs atvieglo darbu ar zāles šķērēm  
(DUM604RF).

Akumulatora zāles šķēresDUMDM-

DUM604RF
Pieejams arī modelis bez akumulatora un lādētāja DUM604Z!

Pieejams arī modelis bez akumulatora un lādētāja DUH523Z!
18 V 1x 1,5 Ah Li-ion 
Triecieni minūtē (min-1) 2700 
Maks. zaru diametrs 15 mm
Asmens 520 mm
Vidējais uzlādes laiks 30 min
Divos virzienos griezošs garš asmens ar 
īpašu virsmu.
Drošs darbs, pateicoties ātrajai asmens 
bremzei.

DVF104DVF154
0.3 MPa (3 kgf/cm²)
10 L
315x225x415 mm 
(12-3/8"x8-7/8"x16-3/8")
3.8 kg (8.4 lbs)

instrumenti
2

vienā

 

 

Asmeņa nomaiņas sistēma bez papildus instrumentiem

Zāles šķēru asmeni var
noņemt vai pievienot,
neizmantojot papildus
instrumentus. 

Dzīvžoga trimera asmeni var
noņemt vai pievienot,

izmantojot monētu
divu skrūvju

pieskrūvēšanai

Charger, Battery, Upright Double-Headed Nozzle, Wide-Angle Herbicide Nozzle, Spray Pipe Holder, Shoulder Harness

Max Pressure
Chemical tank
Dimensions 
(L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless 15 L Garden Sprayer
· Environment-friendly with no emission and extremely low noise
· Hand valve lever with two selectable modes
· Reduced running cost with rechargeable Li-ion battery
· Compact and lightweight cordless sprayer provides easy handling and high 

maneuverability

0.3 MPa (3 kgf/cm²)
15 L
345x235x525 mm 
(13-5/8"x9-1/4"x20-3/4")
4.1 kg (9.0 lbs)

Cordless Garden Sprayer Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DVF154           / DVF104

DVF154 
15L DVF104  

10L

  15 L 10 L

Charger, Battery, Garden Nozzle

Air volume
Air speed
No Load Speed (RPM)
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless Variable 3-Speed Blower
· Long blowing nozzle with curved tip for optimal blowing performance
· 3 air volume setting (high/medium/low)
· Variable speed (0-18,000 RPM) for optimum speed control
· Ergonomically designed handle with rubberized soft grip
· Anti-static electricity for comfortable operation

This machine cannot be used as a vacuum because it will get clogged with leaf or branch debris.

2.6 m³/min
52 m/s
0-18,000
85 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s²
845x155x212 mm (33-1/4"x6-1/8"x8-3/8")
1.7 kg (3.8 lbs)

Cordless Blower Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DUB183

Charger, Battery, Nozzle assembly

Air volume
Air speed
Air Pressure
No Load Speed (RPM)
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless Variable 3-Speed Blower
· Variable speed (0-18,000 RPM) for optimum speed control
· Up to 12 minutes of continuous operation from a single charge at high 

speed
· Compact and ergonomic design at only 525 mm (20-3/4") long
· Weighs only 1.7 kg (3.7 lbs) with battery for reduced operator fatigue
· Rubberized soft grip handle for increased operator comfort

2.6 m³/min
80 m/s

0-18,000
85 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s²
525x155x212 mm (20-3/4"x6-1/8"x8-3/8")
1.7 kg (3.7 lbs)

Cordless Blower Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DUB182

Grass Receiver, Blade Cover, Battery, Charger

Cutting Width
Depth Adjustment
Strokes Per Minute (SPM)
Continuous Use (min.)

Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless 16 cm (6-5/16") Grass Shear
· Ergonomically designed handle with sure grip provides more control 

and comfort
· Grass receiver for reduced grass clean-ups
· Up to 250 min of run time on a single battery BL1860B charge

· 2 in 1: Both trimmer blade and shear blade can be attached

160 mm (6-5/16")
15, 20, 25 mm (9/16", 13/16

", 1")

2,500
with BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B / 
BL1820B / BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60
76 dB(A)
N/A dB(A)
2.5 m/s² or less
337x177x131 mm (13-1/4"x7"x5-1/8")
1.4 kg (3.2 lbs.)

Cordless Grass Shear Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5160 mm (6-5/16")DUM604 17

Battery & charger time reference cha
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DZĪVŽOGAM

ZĀLES G RIEŠANAI

18 V 
Triecieni minūtē (min-1)   0-4400/0-3600/0-2000 
Maks. zaru diametrs 23,5 mm
Asmens diametrs 500 mm
Parocīgas dzīvžogu šķēres. Bez vadiem!
Klusa darbība.

Bez akumulatora un bez 

DVF104DVF154
0.3 MPa (3 kgf/cm²)
10 L
315x225x415 mm 
(12-3/8"x8-7/8"x16-3/8")
3.8 kg (8.4 lbs)

2-Tools
in One

for Hedge

for Grass

Beraktė ašmenų keitimo sistema • Žolės žirklių ašmenys gali būti nuimti / uždėti nenaudojant įrankių.
• Gyvatvorių žirklių ašmenys gali būti nuimti / uždėti atlaisvinant du varžtus moneta.

Charger, Battery, Upright Double-Headed Nozzle, Wide-Angle Herbicide Nozzle, Spray Pipe Holder, Shoulder Harness

Max Pressure
Chemical tank
Dimensions 
(L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless 15 L Garden Sprayer
· Environment-friendly with no emission and extremely low noise
· Hand valve lever with two selectable modes
· Reduced running cost with rechargeable Li-ion battery
· Compact and lightweight cordless sprayer provides easy handling and high 

maneuverability

0.3 MPa (3 kgf/cm²)
15 L
345x235x525 mm 
(13-5/8"x9-1/4"x20-3/4")
4.1 kg (9.0 lbs)

Cordless Garden Sprayer Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DVF154           / DVF104

DVF154 
15L DVF104  

10L

  15 L 10 L

Charger, Battery, Garden Nozzle

Air volume
Air speed
No Load Speed (RPM)
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless Variable 3-Speed Blower
· Long blowing nozzle with curved tip for optimal blowing performance
· 3 air volume setting (high/medium/low)
· Variable speed (0-18,000 RPM) for optimum speed control
· Ergonomically designed handle with rubberized soft grip
· Anti-static electricity for comfortable operation

This machine cannot be used as a vacuum because it will get clogged with leaf or branch debris.

2.6 m³/min
52 m/s
0-18,000
85 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s²
845x155x212 mm (33-1/4"x6-1/8"x8-3/8")
1.7 kg (3.8 lbs)

Cordless Blower Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DUB183

Charger, Battery, Nozzle assembly

Air volume
Air speed
Air Pressure
No Load Speed (RPM)
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless Variable 3-Speed Blower
· Variable speed (0-18,000 RPM) for optimum speed control
· Up to 12 minutes of continuous operation from a single charge at high 

speed
· Compact and ergonomic design at only 525 mm (20-3/4") long
· Weighs only 1.7 kg (3.7 lbs) with battery for reduced operator fatigue
· Rubberized soft grip handle for increased operator comfort

2.6 m³/min
80 m/s

0-18,000
85 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s²
525x155x212 mm (20-3/4"x6-1/8"x8-3/8")
1.7 kg (3.7 lbs)

Cordless Blower Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DUB182

Grass Receiver, Blade Cover, Battery, Charger

Cutting Width
Depth Adjustment
Strokes Per Minute (SPM)
Continuous Use (min.)

Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless 16 cm (6-5/16") Grass Shear
· Ergonomically designed handle with sure grip provides more control 

and comfort
· Grass receiver for reduced grass clean-ups
· Up to 250 min of run time on a single battery BL1860B charge

· 2 in 1: Both trimmer blade and shear blade can be attached

160 mm (6-5/16")
15, 20, 25 mm (9/16", 13/16", 1")
2,500
with BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B / 
BL1820B / BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60
76 dB(A)
N/A dB(A)
2.5 m/s² or less
337x177x131 mm (13-1/4"x7"x5-1/8")
1.4 kg (3.2 lbs.)

Cordless Grass Shear Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5160 mm (6-5/16")DUM604

17Battery & charger time reference chart  P.24
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198383-1
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Akumulatora zāles trimmeris
UR100DWAEX

10,8 V 1 x 1,2 Ah Li-ion
Griešanas platums 200 mm
Triecieni minūtē (min-1) 2500
Vidējais uzlādes laiks 30 min
Instrumentu komplekts ar diviem asmeņiem - 
dzīvžoga šķēres un zāliena šķēres.
Komplektācijā maināms zāles griešanas asmens

10,8 V  2x2,0Ah Li-ion 
Ātrums bez slodzes (min-1) 9000 / 10000
Pļaušanas platums 230 mm
Svars 2,3 kg
U-veida rokturis.
Uzlabota aizsardzība pret putekļiem un mitrumu - XPT 
(Extreme Protection Technology).
Izturīga, regulējama alumīnija vārpsta.
Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes 
līmeni.

Dzīvžoga šķēres un 
zālāja šķēres
UH201DWAX

Pieejams arī modelis bez akumulatora un lādētāja UR100DZX!

DVF104DVF154
0.3 MPa (3 kgf/cm²)
10 L
315x225x415 mm 
(12-3/8"x8-7/8"x16-3/8")
3.8 kg (8.4 lbs)

2-Tools
in One

for Hedge

for Grass

Beraktė ašmenų keitimo sistema • Žolės žirklių ašmenys gali būti nuimti / uždėti nenaudojant įrankių.
• Gyvatvorių žirklių ašmenys gali būti nuimti / uždėti atlaisvinant du varžtus moneta.

Charger, Battery, Upright Double-Headed Nozzle, Wide-Angle Herbicide Nozzle, Spray Pipe Holder, Shoulder Harness

Max Pressure
Chemical tank
Dimensions 
(L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless 15 L Garden Sprayer
· Environment-friendly with no emission and extremely low noise
· Hand valve lever with two selectable modes
· Reduced running cost with rechargeable Li-ion battery
· Compact and lightweight cordless sprayer provides easy handling and high 

maneuverability

0.3 MPa (3 kgf/cm²)
15 L
345x235x525 mm 
(13-5/8"x9-1/4"x20-3/4")
4.1 kg (9.0 lbs)

Cordless Garden Sprayer Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DVF154           / DVF104

DVF154 
15L DVF104  

10L

  15 L 10 L

Charger, Battery, Garden Nozzle

Air volume
Air speed
No Load Speed (RPM)
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless Variable 3-Speed Blower
· Long blowing nozzle with curved tip for optimal blowing performance
· 3 air volume setting (high/medium/low)
· Variable speed (0-18,000 RPM) for optimum speed control
· Ergonomically designed handle with rubberized soft grip
· Anti-static electricity for comfortable operation

This machine cannot be used as a vacuum because it will get clogged with leaf or branch debris.

2.6 m³/min
52 m/s
0-18,000
85 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s²
845x155x212 mm (33-1/4"x6-1/8"x8-3/8")
1.7 kg (3.8 lbs)

Cordless Blower Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DUB183

Charger, Battery, Nozzle assembly

Air volume
Air speed
Air Pressure
No Load Speed (RPM)
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless Variable 3-Speed Blower
· Variable speed (0-18,000 RPM) for optimum speed control
· Up to 12 minutes of continuous operation from a single charge at high 

speed
· Compact and ergonomic design at only 525 mm (20-3/4") long
· Weighs only 1.7 kg (3.7 lbs) with battery for reduced operator fatigue
· Rubberized soft grip handle for increased operator comfort

2.6 m³/min
80 m/s

0-18,000
85 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s²
525x155x212 mm (20-3/4"x6-1/8"x8-3/8")
1.7 kg (3.7 lbs)

Cordless Blower Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5DUB182

Grass Receiver, Blade Cover, Battery, Charger

Cutting Width
Depth Adjustment
Strokes Per Minute (SPM)
Continuous Use (min.)

Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight

18V LXT Li-Ion Cordless 16 cm (6-5/16") Grass Shear
· Ergonomically designed handle with sure grip provides more control 

and comfort
· Grass receiver for reduced grass clean-ups
· Up to 250 min of run time on a single battery BL1860B charge

· 2 in 1: Both trimmer blade and shear blade can be attached

160 mm (6-5/16")
15, 20, 25 mm (9/16", 13/16", 1")
2,500
with BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B / 
BL1820B / BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60
76 dB(A)
N/A dB(A)
2.5 m/s² or less
337x177x131 mm (13-1/4"x7"x5-1/8")
1.4 kg (3.2 lbs.)

Cordless Grass Shear Li-ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5160 mm (6-5/16")DUM604

17Battery & charger time reference chart  P.24
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Asmens dzīvžogu šķērēm
UH200, DUM166, DUM168
195272-1

Asmens zāles šķērēm
UH200,UH201,DUM604
195267-4

Pagarinājuma rokturis priekš
UH200,UH201,DUM604
195229-2

Zāles griešanas disks (plastmasas naži)
197188-6

Zāles pļaušanas rezerves asmeņi 
197189-4

Zāles pļaušanas uzgalis (plastmasas naži)
198426-9  

255mm 
M8 X 1,25RH & M8 X 1,25LH 
& M10 X 1,25LH

12 gab.  (197188-6)

12 gab. (198426-9)255mm 
M8 X 1,25RH & M8 X 1,25LH 
& M10 X 1,25LH

Zāles pļaušanas rezerves asmeņi
198383-1  

Makita akumulatoru
saderība ar ierīcēm
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Akumulatora 
ķēdes zāģis
DUC302/DUC303

Akumulatora 
zāles trimmeris
DUR364LZ/DUR366LZ/
DUR365

10,8 V

18 V

  
2 x 18V

Akumulatora 
dzīvžogu šķēres
DUH651

Akumulatora 
dzīvžogu šķēres
DUH523/DUH501

Akumulatora zāles 
trimmeris
DUR181SY/DUR187/ 
DUR182/DUR184

Akumulatora 
ķēdes zāģis
DUC122

Akumulatora 
zāles pļaujmašīna
DLM380/DLM431/
DLM380PT2/DLM431PT2

Akumulatora
dzīvžoga un zālāja
šķēres
UH200/UH201

Akumulatora zāles 
trimmeris
UR100

Akumulatora
zālāja
šķēres
DUM604

Akumulatora zāles 
trimmeris
DUR188/DUR189

Akumulatora 
gaisa pūtējs
DUB183

Dārza šķēres
DUP361

Akumulatora 
gaisa pūtējs
DUB361/DUB362

Bezvadu ķerra
DCU180

Makita akumulatoru
saderība ar ierīcēm

Vērtszināt
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Benzīna motorzāģis
EA3201S35A
Dzinēja jauda 1,35 kW
Darba tilpums 32 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,3 L
Ķēdes eļļas tvertne 0,28 L
Ķēdes solis 3/8 “

Hobija līmeņa modelis ar profesionālajām funkcijām.
Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību
Zems vibrāciju līmenis.
Ķēdes spriegošana un maiņa bez papildus darbarīkiem.

Lielu degvielas tvertnes
vāciņu ar Z veida izcilni
viegli atskrūvēt ar 
skrūvgriezni.

“Easy start” sistēma.
Viegla iedarbināšana.

Uzpildes sūknis
vieglai
iedarbināšanai

Ārējais zobrats vieglai
kopšanai. Neaizsērē
ar skaidām.

Viegla ķēdes eļļošanas
regulēšana ar 
metāla sūkni.

Lieli atdures zobi
stabilai un drošai 
koksnes griešanai

Liels metāla aizsargs
starp korpusu un
izplūdes klusinātāju
pasargā no karstuma

„Touch&Stop“ slēdža
sistēma. 

Ķēdes platums 1,1 mm
Zāģa sliede 350 (14”) mm
Svars 4,3 kg
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Benzīna motorzāģis
EA3601F35B

Ķēdes zāģi lauku saimniecībām

• Par 20% zemāks degvielas patēriņš*
• Sadalītās izplūdes divtaktu dzinējs nodrošina nelielu degvielas patēriņu un kaitīgo izplūdes gāzu 
samazinājumu.
• Centrifūgas tipa gaisa attīrītājs pastiprinātai gaisa filtrēšanai.
___________
    *  Par 20% zemāks patēriņš kā modelim ar katalītisko pārveidotāju.

Vairāk jaudas ar zemāku degvielas patēriņu

EA3601FEA3600F
400mm (16")
350mm (14")

Pitch : 3/8"
Gauge: 1.3 mm (0.050") 
35.2 mL
1.7 kW / 2.4 PS
0.31 L
0.26 L
99 dB(A)
111 dB(A)
3.3 m/s²
3.4 m/s²
388x235x272 mm 
(15-1/4"x9-1/4"x10-3/4")
4.2 kg (9.3 lbs.)

EA3600F, EA3601F / EA4300F, EA4301F / EA5600FPetrol Chain Saw

42

Saw Chain, Guide Bar, Guide Bar Cover, Socket Wrench, Hex Wrench (EA4301F, EA4300F), Screwdriver (EA4301F, EA4300F), Hexalobular Wrench (EA5600F)

Guide bar length

Saw chain

Displacement
Engine power
Fuel Tank Capacity
Chain Oil Tank Volume
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level Front Grip
Vibration Level Rear Grip
Dimensions 
(L x W x H)
Power head weight

400mm (16")
350mm (14")

Pitch : 3/8"
Gauge: 1.3 mm (0.050") 
35.2 mL
1.7 kW / 2.4 PS
0.31 L
0.26 L
99 dB(A)
111 dB(A)
3.3 m/s²
3.4 m/s²
388x230x272 mm 
(15-1/4"x9"x10-3/4")
4.2 kg (9.3 lbs.)

EA4301FEA4300F
450mm (18")
380mm (15")
330mm (13")
itch : 0.325" or 3/8"
Gauge: 1.3 mm (0.050") 
42.4 mL
2.2 kW / 3.0 PS
0.48 L
0.28 L
100.8 dB(A)
110 dB(A)
3.6 m/s²
3.2 m/s²
416x248x279 mm 
(16-3/8"x9-3/4"x11")
4.8 kg (10.5 lbs.)

EA5600F
450mm (18"), 400mm (16")
380mm (15"), 330mm (13")

Pitch : 3/8, 0.325"
Gauge: 1.3, 1.5 mm
55.7 mL
3.0 kW / 4.1 PS
0.6 L
0.3 L
-
-
-
-
437x230x291 mm 
(17-1/4"x9"x11-1/2")
5.6 kg (12.3 lbs.)

450mm (18")
380mm (15")
330mm (13")
itch : 0.325" or 3/8"
Gauge: 1.3 mm (0.050") 
42.4 mL
2.2 kW / 3.0 PS
0.48 L
0.28 L
100.8 dB(A)
110 dB(A)
3.6 m/s²
3.2 m/s²
416x248x279 mm 
(16-3/8"x9-3/4"x11")
4.9 kg (10.7 lbs.)

Viegla ķēdes nospriegošanas
sistēma bez papildus
instrumentiem.
1. Pagarināma svira nodrošina labāku 
     pievilkšanas griezes momentu. 
     Augstāks pievilkšanas griezes moments - 
     apmēram 27% augstāks nekā EA35000S.
2. Regulēšanas ritenītis vieglai zāģa
     ķēdes regulēšanai.

Regulēšanas ritenītis

Pagarināma svira

Scavenging

Photo: EA4301F

EA4301F
EA4300F

42.4ml, 2.2kW/ 3.0PS

EA4300F
Catalytic

Converter

Scavenging

EA4300F

EA5600F

55.7ml, 3.0kW/ 4.1PS

Standard Equipment : 

Co
rd

le
ss

18
V 

x2
18

V
12

V 
m

ax
Co

rd
le

ss
Co

rd
le

ss
O

th
er

s
Co

rd
le

ss
St

ri
ng

 T
ri

m
m

er
Br

us
hc

ut
te

r /
M

is
t B

lo
w

er
Bl

ow
er

 /
H

ed
ge

 T
ri

m
m

er
La

w
n 

M
ow

er
Po

w
er

 C
ut

te
r

O
th

er
s

A
cc

es
so

ri
es

Dzinēja jauda 1,7 kW
Darba tilpums 35,2 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,3 L
Ķēdes eļļas tvertne 0,26 L
Ķēdes solis 3/8 “
Ķēdes platums 1,3 mm
Svars 4,3 kg

Benzīna motorzāģis
EA4300F38C

Dzinēja jauda 2,2 kW
Darba tilpums 42,4 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,48 L
Ķēdes eļļas tvertne 0,28 L
Ķēdes solis 0,325 “
Ķēdes platums 1,3 mm
Svars 4,9 kg
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Viegls un jaudīgs 56 cm3 benzīna ķēdes zāģis 
lietošanai mājās, celtniecības darbos un lauku 
saimniecībā. 

Sūkņa poga

(EA3600F, EA3601F, EA5600F)

EA5600F

(EA3600F, EA3601F, EA5600F)

Regulējams metāla eļļas
sūknis,
kas apstādina eļļas piegādi, kad
zāģis darbojas tukšgaitā.

Stingri noslēdzošs, bet viegli 
atverams gaisa attīrītāja 
vāciņš.

Lodziņš degvielas līmeņa 
noteikšanai
(EA3600F, EA3601F, EA5600F) 
dod iespēju viegli noteikt 
degvielas tvertnē atlikušās
degvielas daudzumu.

atvieglo dzinēja iedarbināšanu.
Startera spole ar atsperi 

norāda putekļus saturošā gaisa kustības virzienu

norāda nedaudz putekļu daļiņu saturošā gaisa kustības virzienu

Viegla palaišana

Centrifūgas tipa atdalīšanas sistēma efektīvi atbrīvo zāģi no iespējas 
ieplūst lielākām putekļu daļiņām un samazina putekļu daudzumu �ltrā, 
palielinot �ltra apkopes intervālu.

Sistēma "Apstādināšana ar 
vienu pieskārienu" 

Zemas vibrācijas sistēma
metāla atsperu amortizācijas sistēma 
labi slāpē vibrāciju un paildzina
instrumenta darbmūžu.

  
 

Metāla atdures zobi
ar dzelkšņiem atbalsta krītošus
nelielus kokus vai palīdz,
zāģējot vidēja diametra baļķus.

 
Metāla ķēdes bloķētājs
(EA4300F, EA4301F, EA3600F, EA3601F) 
drošai instrumenta lietošanai.
Metāla ķēdes norobežotājs notur
ķēdi, ja tā kāda iemesla dēļ saplīst.

Centrifūgas tipa gaisa attīrītājs pastiprinātai gaisa �ltrēšanai



21

Jaudīgi dzinēji profesionāļiem.

Benzīna motorzāģis
EA5000P38D

Dzinēja jauda 2,8 kW
Darba tilpums 50 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,47 L
Ķēdes eļļas tvertne 0,27 L
Ķēdes solis 0,325 “
Ķēdes platums 1,5 mm

Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu 
motora darbības pārvaldību.
Sliedes pievilkšana no sāniem.
Automātisks, regulējams zāģa ķēdes eļļas sūknis.

Benzīna motorzāģis
EA6100P45E

Touch&Stop - Vienas sviras darbība ar skaidrām pozīcijām 
tūlītējai izslēgšanai.
Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu 
motora darbības pārvaldību.

Dzinēja jauda 3,4 kW
Darba tilpums 61 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,8 L
Ķēdes eļļas tvertne 0,48 L
Ķēdes solis 3/8 “
Ķēdes platums 1,5 mm

Benzīna motorzāģis
EA7300P45E

Jauna SLR patēriņa un emisiju 
samazināšanas sistēma.
Klusa darbība.
Touch&Stop - Vienas sviras darbība ar 
skaidrām pozīcijām tūlītējai izslēgšanai.

Dzinēja jauda 4,1 kW
Darba tilpums 72,6 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,75 L
Ķēdes eļļas tvertne 0,48 L
Ķēdes solis 3/8 “
Ķēdes platums 1,5 mm

NB!
Iegādājoties zāģi, 

neaizmirstiet nopirkt 
eļļu.

Ķēdes eļļa sintētiska 1L 
988002656

Ķēdes eļļa Biotop 1L 
988002656
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Gaisa pūtējs / Lapu pūtējs 
EB7660TH

Jauda 2,8 kW 
75,6 cm³ četrtaktu motors 
Maks. gaisa pūšanas ātrums 76 cm³ (331 km/h, 1200 m³/h) 
Svars 10,9 kg 
Nekādas jaukta sastāva degvielas!

Gaisa pūtējs
BHX2501
Jauda 0,8 kW
Maks. gaisa ātrums 65 cm³ (233 km/h) m/sek
Maks. plūsmas ātrums  8,9 m³/min
Max. gaisa apjoms 535 m3/h
Svars 4,4 kg
Zema vibrācija
Pielāgojama un ergonomiska vadības svira-rokturis.
4 taktu motors nodrošina mazāku degvielas 
patēriņu un zemākus izmešu rādītājus.

197235-3
Sūkšanas komplekts
• BHX2500/2501
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Standarta aprīkojums: 
eļļas pudelītes komplekts, uzgriežņu atslēgas, dzinējs, elastīga caurule, šarnīrcaurule, šļūtenes skava, gala sprausla, 
plakanā sprausla, garā caurule, īsā caurule, piederumu soma, vada turētājs.

Gaisa pūtējs EB5300TH / EB5300WH  52,5 ml 

Pretvibrācijas sistēma

Primārais sūknis

Kondensāta izvadīšana no 
aizdedzes

Automātiskā noslāpēšana

Tilpums
Jauda
Maksimālais gaisa apjoms
Maksimālais gaisa ātrums
Degvielas tvertnes tilpums
Ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē)
Skaņas spiediena līmenis
Skaņas jaudas līmenis
Vibrācijas līmenis rokturiem 
labajā/kreisajā pusē

Izmēri
(gar. x plat. x augst.)
Neto svars

EB5300TH
52,5 ml
1,8 kW (2,5 PS)
15 m³/min
98 m/s
1,8 l
2800–6400
96,0 dB(A)
102,5 dB(A)
Pikk toru, mahtotsik: 2,2 m/s² / -
Pikk toru, lameotsik: 2,9 m/s² / -
Lühike toru, ümarotsik: 2,2 m/s² / -
Lühike toru, lameotsik: 2,5 m/s²  / -
320x450x475 mm 
12  -5  8  4  -3  4
8,9 kg (19.7 lbs.)

EB5300WH
52,5 ml
1,8 kW (2,5 PS)
15 m³/min
98 m/s
1,8 l
2800–6400
96,0 dB(A)
102,5 dB(A)
Pikk toru, ümarotsik: 2,3 m/s² / 0,5 m/s²
Pikk toru, lameotsik: 4,0 m/s²  / 0,5 m/s²
Lühike toru, ümarotsik: 2,3 m/s²  / 0,5 m/s²
Lühike toru, lameotsik: 3,6 m/s² /  0,5 m/s²
320x510x475 mm 
(17-3/4”x20”x18-3/4”)
9,1 kg (20.1 lbs.)
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Zema vibrācija operatora stresa un noguruma mazināšanai.Par 20% uzlabota gaisa plūsmas efektivitāte.

Jaudīgs un viegls

Lielāks 
gaisa apjoms

15
m3/min

Maksimālais 
gaisa ātrums

98
Caurulē iemontēta drosele
EB5300TH

Sānos iemontēta drosele
EB5300WH

Spilventiņi uz muguras daļas
un plecu lentām nodrošina
labu ventilācija efektīvai 
sviedru iztvaikošana. 

Regulējamas plecu lentas, 
lai instrumenta lietošanu 
padarītu ērtu jebkuram 
lietotājam.

Gaisa pūtējs

Ērts mugursomas tipa dizains

MAKITA MINI ČETRTAKTU DZINĒJS

Filma uzņemta Japānā. Modeļi un 
speci�kācijas dažādās valstīs var atšķirties.

JAUNUMS

m/s

• Samazināta vibrācija operatora 
mugurai ar 4 amortizējošām 
atsperēm, kas ir iemontētas starp 
dzinēju un mugursomas rāmi.

• Vibrācija rokturī tiek būtiski 
samazināta ar efektīvu amortizējošu 
vibrācijas novadīšanu no dzinēja uz 
sprauslu.

Mainīta pūtēja forma. 
Gaiss tiek izpūsts viegli ar 
mazākiem gaisa plūsmas 
zudumiem (salīdzinājumā 
ar līdzšinējiem modeļiem). 
Viegli pavelkama startera 
spole.
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Zāles
pļaujmašīna
PLM5120

Vienkārši izmantojama 
centralizēta viensviras augstuma 
regulēšana.

Ar gumiju pārklāti riteņi labākai 
saķerei ar virsmu.

PLM4817 PLM4818 PLM4819 PLM5120N2 PLM5121N2

Motors 140 cm3, 
B&S 500E

140 cm3, 
B&S 575EX

150 cm3, 
B&S 625EX

150 cm3, 
B&S 625E

163 cm3, 
B&S 675EX

Platums 48 cm 48 cm 48 cm 51cm 51cm

ReadyStart • • •

Pašgājējs • •

Mulčēšana • • • • •

Izmešana aizmugurē • • • • •

Savākšanas kaste

Riteņi ar gultņiem • • • • •

Viensviras augstuma
regulēšana

• • • • •

Neto svars 24,3 24,6 27,3 25,5 31

Asmens DA00000532 DA00000532 DA00000532 DA00000944 DA00000944

Hind 299€ 349€ 399€ 399€ 449€

Pļaujmašīnas visprasīgākajiem 
lietotājiem!
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PLM4817 PLM4818 PLM4819 PLM5120N2 PLM5121N2

Motors 140 cm3, 
B&S 500E

140 cm3, 
B&S 575EX

150 cm3, 
B&S 625EX

150 cm3, 
B&S 625E

163 cm3, 
B&S 675EX

Platums 48 cm 48 cm 48 cm 51cm 51cm

ReadyStart • • •

Pašgājējs • •

Mulčēšana • • • • •

Izmešana aizmugurē • • • • •

Savākšanas kaste

Riteņi ar gultņiem • • • • •

Viensviras augstuma
regulēšana

• • • • •

Neto svars 24,3 24,6 27,3 25,5 31

Asmens DA00000532 DA00000532 DA00000532 DA00000944 DA00000944

Hind 299€ 349€ 399€ 399€ 449€

“ReadyStart” motora iedarbināšanai 
nepieciešams tikai mierīgi un vienmērīgi 
pavilkt auklu, bez degvielas sūkņa 
darbināšanas.

Stipra tērauda konstrukcija un regulējams 
rokturis.

Pielietojamas arī garākas zāles pļaušanai.

Pašgājēja funkcija, 3 gaitas ātrumi: 3,0 
km/h, 3,4 km/h vai 4,5 km/h.

Ar gumiju pārklāti riteņi labai saķerei ar 
virsmu.

Vienkārši izmantojama centralizēta 
viensviras augstuma regulēšana.

PLM4627N PLM4628N PLM4630N PLM4631N2 PLM5113N2 PLM5600N2

Motors 140 cm3,  
B&S 500E

140 cm3,  
B&S 500E

190 cm3,  
B&S 625E

163 cm3,  
B&S 675EX

163 cm3,  
B&S 675EX

163 cm3,  
B&S 675EX

Platums 46 cm 46 cm  46 cm 46 cm 51cm 56 cm

ReadyStart • • •

Pašgājējs • • •

Mulčēšana • • • • • •

Izmešana aizmugurē • • • • • •

Savākšanas kaste • • • • • •

Riteņi ar gultņiem • • • • •

Viensviras augstuma
regulēšana

• • • • • •

Neto svars 28,6 27,5 31,5 34  36 39,8

Asmens 671014610 671014610 671014610 671014610 671002552 671002532

Hind 299€ 329€ 369€ 399€ 399€

Eļļa 4-taktu dzinējiem
(0,6 L)
980508620

Mauriņa pļaujmašīna
PLM5600N2

NB!
Iegādājoties
pļaujmašīnu, 
neaizmirstiet 
nopirkt eļļu!
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Krūmgriezis
ER2600L

Krūmgriezis
EM2600U

Krūmgriezis
DBC4510X

2-taktu eļļa
100 ml  
1:50
980008606

Dzinēja jauda 0,83 kW 
Darba tilpums 25,7 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,6 L
Vārpstas diametrs 25,4 mm
Svars 4,3 kg

Dzinēja jauda 0,83 kW
Darba tilpums 25,7 cm³ 
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,6 L
Svars 5 kg

Dzinēja jauda 2,3 kW
Darba tilpums 45 cm³ 
Degvielas tvertnes kapacitāte 1,0 L
Asmens diametrs 200 mm
Svars 7,9 kg
U-veida rokturis

Dabu saudzējošs 
divtaktu motors

Zems vibrāciju līmenis. 
Profesionālai lietošanai.
Ar DoubleXX stiprinājumiem. 
Par 45° pagriežams reduktors.
Jaudīgs 2-taktu viegls krūmgriezis.
Pašeļļojošs griešanas ierīces koniskais 
zobrats, kuram nav nepieciešama apkope.

Tap&Go trimmera spole: auklas padošana nospiežot pogu. 
Īsāks korpuss un ērta darba pozīcija.
Jaudīgs 2-taktu viegls krūmgriezis.
O-veida rokturis

Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar 
optimizētu motora darbības pārvaldību. 
Jaudīgs 2-taktu viegls krūmgriezis.
U-veida rokturis

680224200
Trimmera spole TAP&GO mazā 
M8X1,25RH
Auklas diametrs 2,0 mm.

381224241 
Trimmera spole TAP&GO mazā  
M10X1, 25LH   
Auklas diametrs 2,4 mm.

382224301 
Trimmera spole TAP&GO mazā 
M10X1,25LH
Auklas diametrs 3,0 mm.

2
- t a k t u  d z i n ējs

2
- t a k t u  d z i n ējs

2
- t a k t u  d z i n ējs
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Asimetriskas formas ergonomiskais rokturis 
nodrošina augstu manevrētspēju
Roktura vertikālā viduslīnija ir pielāgota lietotāja vertikālajai viduslīnijai.
Ļauj lietotājam veikt darbu ērtā
pozīcijā, samazinot darba radītā
noguruma rašanos.

Izvirzīts velosipēda stūres 
tipa rokturis:
EBH253U,  
EBH341UX1, 
EM4351UH, 
EM4350UH

2-taktu eļļa
100 ml  
1:50
980008606

Krūmgriezis
ER2550LH

Krūmgriezis
EBH253U

Krūmgriezis
EBH341UX1

Krūmgriezis
EM4350UH

Dzinēja jauda 0,71 kW
Darba tilpums 24,5 cm³
Eļļas tvertnes kapacitāte 0,08 l
Degvielas patēriņš 408 g/kwh
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,5 L
Vārpstas vītne M8 x 1,25
Svars 4,9 kg

Dzinēja jauda 0,71 kW
Darba tilpums 24, 5cm³
Eļļas tvertnes kapacitāte 0,08 l
Degvielas patēriņš 408 g/kwh
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,5 L
Asmens diametrs 230 mm
Vārpstas vītne M10 x 1,25 L
Svars 5,9 kg

Dzinēja jauda 1,07 kW
Darba tilpums 33,5 cm³
Vārpstas vītne M10 x 1,25 L
Svars 7,1 kg
Komplektā žāģasmens, spole, trīsstūra asmens.
U-veida rokturis

Dzinēja jauda 1,5 kW
Darba tilpums 43 cm³ 
Vārpstas vītne M10 x 1,25 LH
Svars 8,3 kg   
U-veida rokturis
4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.

Tap&Go trimmera spole: auklas padošana nospiežot pogu. 
4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši. 
Īsāks korpuss un ērta darba pozīcija.
Asmens diametrs 412 mm
O-veida rokturis

U-veida rokturis.
Ekonomiskie 4-taktu motori izmanto tīru 
benzīnu. Vairs NAV nepieciešams pievienot 
benzīnam eļļu!!!
Instrumenta augstuma regulēšana ar sviru 
(ekspluatācijas un uzglabāšanas pozīcija).
Aizsarga pārveidošana bez instrumentiem 
metāla asmenim un auklai.

Krūmgriezis
EM4351UH
Dzinēja jauda 1,5 kW
Darba tilpums 43 cm³
Vārpstas vītne M10 x 1,25 LH
Svars 8,5 kg
U-veida rokturis

4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.
Piedziņas vārpsta no masīva tērauda ar gultņiem.
“Easy Start” starteris ar atsperi atvieglo iedarbināšanu.
Ātrās atbrīvošanas rokturi ērtai uzglabāšanai.

Standarta
modelis

382224301 
Trimmera spole TAP&GO mazā 
M10X1,25LH
Auklas diametrs 3,0 mm.
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Motora bloks
EX2650LHM

Uzgalis ar
krūmgriezi
195649-0

EX2650 piederumi:

Uzgalis ar
trimmeri
195523-2

Uzgalis ar
kultivatoru
195708-0

Uzgalis ar
dzīvžoga šķērēm
195731-5

Dzinēja jauda 0,77 kW
Darba tilpums 25,4 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,6 L
Svars 4,6 kg
O-veida rokturis
Var aprīkot ar plašu piederumu klāstu.

Asmens diametrs 420 mm
Neto svars 1,0 kg

Izliekts vārpstas kāts
Asmens diametrs 450 mm
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Motora bloks
EX2650LHM

Benzīna dzīvžoga šķēres
EH6000W

Standard Equipment : 

Hedge Trimmer

Petrol 
Hedge Trimmer

EH6000W 600mm, (Double-sided blade) 

EH5000W
500mm (19-3/4") 
22.2mL
0.68kW / 1.0PS
0.4L
4390
35mm (1-3/8”)
93.0dB(A)
103.0dB(A) 
2.5m/s² 
2.5m/s² 
1,014x262x216mm
(40"x10-3/8"x8-1/2")
4.8kg (10.5lbs) 

Blade Cover, Socket Wrench, Hex Wrench

Aprīkotas ar kustīgu konstrukciju dzinēja un roktura 
daļā, kas darbojas pret vibrāciju; četras amortizatoru 
atsperes absorbē dzinēja vibrāciju integrētajos 
priekšējos un aizmugurējos rokturos.

Tēraudu nesaturoša šķēru asmeņu virsma mirdzošā 
sudraba krāsā ar atdalīta niķeļa pārklājumu 
(bez elektrolīzes), kas ir drošs un noturīgs pret 
skrāpējumiem.

Garāks eļļošanas cikls
panākot eļļas cirkulāciju mehānisma korpusā.

Sula uz asmeņiem
(pēc 10 darba stundām)

Mūsu līdzšinējie 
modeļi

Tēraudu nesaturošs 
asmens

Konkurentu modeļiem un mūsu līdzšinējiem modeļiem 
apm. 20 stundas.

Apmēram

50 
stundas

EH6000W: 600mm

Piecās pozīcijās rotējošs 
aizmugurējais rokturis

Environment-friendly 2-stroke engine
developed in compliance with: CARB Tier 3, EPA Phase 2, EU Stage 2,

Safety regulations of the EC Directives

Blade length
Displacement
Engine power
Fuel Tank Capacity
Strokes Per Minute (SPM)
Tooth spacing
Sound Pressure Level
Sound Power Level
Vibration Level Front Grip
Vibration Level Rear Grip
Dimensions (L x W x H)

Net weight

Pretvibrācijas sistēma Asmeņu zobi ar 3 asām malām 5 pozīcijās rotējošs aizmugurējais rokturis
 (EH 000W)
ko var no�ksēt 0 grādos un 45/90 grādu leņķī pa labi un 
pa kreisi vertikālai dzīvžoga griešanai vai griešanai 
konkrētā leņķī.
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Petrol

Benzīna dzīvžogu šķēres
ar vairāk nekā 2 m garu kātu E
EN4950H / EN4951S

90 grādos salokāms

45 grādos uzlokāms

180 grādos nolokāms

Varrega hekitrimmer

EN4950H / EN4951SH / EN5950SH / EN7350SH 25,4 ml 4-taktiline (mitme asendiga)

EN5950SH
590 mm (23-1/4”)
25,4 ml
0,77kW / 1,1PS
0,6 l
4200
87,1 dB(A)
88,0 dB(A)
6,8m/s²
9,6m/s²
1780x242x241mm 
(70”x9-1/2”x9-1/2”)
6,0kg (13.2lbs)

EN4950H
490mm (19-1/4”)
25,4 ml
0,77kW / 1,1PS
0,6 l
4200
90 dB(A)
102,2 dB(A)
6,3m/s²
8,9m/s²
2550x242x241mm 
(100-1/2”x9-1/2”x9-1/2”)
6,9 kg (15lbs)

Eeltäitepump

Kondensaatorsüüde

Dekompressiooniklapp

490 mm (19-1/4”) 490 mm (19-1/4”) 590 mm (23-1/4”) 730 mm (28-3/4”)

EN4951SH
490mm (19-1/4”)
25,4 ml
0,77kW / 1,1PS
0,6 l
4200
90,2 dB(A)
102,2 dB(A)
8,0m/s²
8,0m/s²
2050x221x241mm 
(80-1/2”x-3/4”x9-1/2”)
6,6kg (14.6lbs)

EN7350SH
730mm (28-3/4”)
25,4 ml
0,77kW / 1,1PS
0,6 l
4200
99,6 dB(A)
100,3 dB(A)
5,9m/s²
8,8m/s²
1910x259x241 mm 
(75-1/4”x10-1/4”x9-1/2”)
6,2kg (13.7lbs)

Bensiinimootoriga varrega 
hekitrimmer

Modelis ar cilpveida rokturi

EN4950H

EN4951SH 2 050mm (80-1/2”)

2 550mm (100-1/2”)

Asmens garums:
490mm (19-1/4”)

Asmens garums:
490mm (19-1/4”)

Modelis ar 2 rokturiem

Leņķī regulējams dzīvžoga šķēru uzgalis

• Uzlokāms 45 grādu leņķī un nolokāms 90 grādu leņķī no horizontālās pozīcijas.
.• Salokāms 180 grādos vieglākai transportēšana un uzglabāšanai. Iebūvēta 

   uzmava aptur asmens kustību arī tad, ja droseles svirai pieskaras brīdi, kad 
   šķēres ir salocītas180 grādos.

 • Kompakts dizains niansētākai 
  pielāgošanai, izmantojot 
  dārzā, kā arī komerciālai 
  lietošanai.

Asmens nekustas, kamēr dzīvžoga šķēru 
galva ir salocīta 180 grādos.

° 

1910mm (75-1/4”)

Kahepoolne tera

Ühepoolne tera

Tera pikkus: 
590mm (23-1/4”)

Tera pikkus: 
730mm (28-3/4”)

EN5950SH 1780 mm (70”)

Sirge trimmeripea

Ilma nurga reguleerimise võimaluseta, sobib professionaalseks 
maastikukujundustööks.

6,0kg 
(13.2lbs)

EN5950SH

6,2kg 
(13.7lbs)

EN7350SH

EN7350SHHambuline serv
on saetera meenutava ehitusega, et 
takistada lehe- või oksapuru langemist üle 
laastupüüduri serva.

Kerge konstruktsioon ei 
väsita ka pikaajalisel 
pideval kasutamisel.

terakate, tööriistakomplekt, tarvikukott, õlituskomplekt, õlarihm (EN4950H, EN4951SH)

Tera pikkus
Töömaht
Mootori võimsus
Kütusepaagi maht
Lööki minutis (SPM)
Helirõhutase
Helivõimsuse tase
Vibratsioonitase, esikäepide
Vibratsioonitase, tagakäepide
Mõõdud (P x L x K)

Netokaal

Standardvarustus: 

Standardvarustusse kuuluvad osad ja tehnilised näitajad võivad riigiti või piirkonniti erineda.
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Bensiinimootor

Libisemisvastased ribid
põhjaplaadil takistavad lehe- või oksapuru 
laastupüüdurist välja libisemist.

13 leņķu iestatījumi (atšķiras par 11,25 grādiem), konstrukcijas priekšrocība
salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli PTR2500 ir saglabāt leņķi, neskatoties
uz kustības intensitāti. Leņķi iespējams viegli nomainīt, izmantojot sviru.

Dzinēja jauda 0,7 kW
Darba tilpums 22,2 cm³
Triecieni minūtē (min-1) 4390
Maks. zaru diametrs  21,5 mm
Svars 5,0 kg
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Ūdens sūknis
EW1060HX
Dzinēja jauda 1,07 kW
Darba tilpums 33,5 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte  0,65 L
Ražība 130 l/min
Uzsūkšanas augstums 8 m
Maks. ūdens padeves augstums 45 m
Ekonomisks 4-taktu iekšdedzes dzinējs, kuru 
darbina ar tīru benzīnu. 
4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.

Ģenerators
EG2250A

Ģenerators
EG5550A

Ģenerators
EG2850A

Ģenerators
EG6050A

Jauda 2,2 kW

Degvielas tvertnes kapacitāte 15 L

Maiņstrāvas izejas spriegums 230 V

Sprieguma regulēšanas sistēma  AVR

Jauda 5,5 kW
Degvielas tvertnes kapacitāte  25 L
Maiņstrāvas izejas spriegums 230 V 
Sprieguma regulēšanas sistēma  AVR

Jauda 2,8 kW

Degvielas tvertnes kapacitāte 15 L

Maiņstrāvas izejas spriegums 230 V 

Sprieguma regulēšanas sistēma AVR

Jauda 6 kW
Degvielas tvertnes kapacitāte 25 L
Maiņstrāvas izejas spriegums 230 V 
Sprieguma regulēšanas sistēma AVR

MAKITA ģeneratorus var droši izmantot strāvas 
padevei arī sadzīves tehnikai! 
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Uzticams un dabu saudzējošs
Makita mini 4 taktu dzinējs

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE



32



33

Elektriskie ķēdes zāģi
UC3041A UC3541A

Elektriskie ķēdes zāģi
UC3551A

UC4041A

UC4051A

Jauda 1800 W
Ķēdes eļļas tvertne 0,2 L
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 14,5 m/sec
Zāģa sliede 300 (12”) mm
Ķēdes solis 3/8”
Ķēdes platums 1,1 mm
Piedziņas posmu daudzums 46
Svars bez kabeļa 4,6 kg

Jauda 1800 W
Ķēdes eļļas tvertne 0,2 L
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 14,5 m/sec
Ķēdes solis 3/8 “
Ķēdes platums 1,1 mm
Piedziņas posmu daudzums 52 
Zāģa sliede 350 (14”) mm
Svars bez kabeļa 4,7 kg

Jauda 2000 W
Ķēdes eļļas tvertne 0,2 L
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 14,5 m/sec
Ķēdes solis 3/8 “
Ķēdes platums 1,3 mm
Piedziņas posmu daudzums 52 
Zāģa sliede 350 (14”) mm
Svars bez kabeļa 5,6 kg

Jauda 1800 W
Ķēdes eļļas tvertne 0,2 L
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 14,5 m/sec
Ķēdes solis 3/8 “
Ķēdes platums 1,1 mm
Piedziņas posmu daudzums 56 
Zāģa sliede 400 (16”) mm
Svars bez kabeļa 4,7 kg

Jauda 2000 W
Ķēdes eļļas tvertne 0,2 L
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 14,5 m/sec
Ķēdes solis 3/8 “
Ķēdes platums 1,3 mm
Piedziņas posmu daudzums 56 
Zāģa sliede 400 (16”) mm
Svars bez kabeļa 5,6 kg

Ķēdes spriegošana un maiņa bez papildus 
darbarīkiem.
Ļoti jaudīgs motors.
Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas 
pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi.
Ergonomisks korpusa dizains nodrošina labu 
darba pozu.

Ļoti jaudīgs motors.
Ergonomisks dizains.
Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina 
drošu un stabilu apstrādi.
Ķēdes spriegošana un maiņa bez papildus darbarīkiem.

Vieglāka manevrējamība pateicoties slaidai un
kompaktai zāģa formai ar iegarenas formas dzinēju.

Augstu transmisijas izturību nodrošina šķērsām
novietots dzinējs un vienkāršs zobratu mehānisms

Pērkot zāģi, 
neaizmirstiet 
iegādāties arī

ķēdes eļļu!

Ķēdes eļļa sintētiska 1L 
988002656

Ķēdes eļļa Biotop 1L 
988002656
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Mauriņa pļaujmašīna
ELM3311

Mauriņa pļaujmašīna
ELM3711

Mauriņa pļaujmašīna
ELM4110

Motors 1100 W
Griešanas augstuma pozīcijas 3
Pļaušanas platums 33 cm
Savākšanas kastes tilpums 27 L
Ieteicamais pļaušanas laukums 400 m2

Pļaušanas augstums 20-55 mm
Svars 11,5 kg
Ērta un viegla
Zems trokšņa līmenis
Ātri un viegli salokāms rokturis
Savākšanas tvertnes uzpildes indikators
Masīvs, pret UV starojumu drošs polipropilēna korpuss

Motors 1300 W
Griešanas augstuma pozīcijas 3
Pļaušanas platums  37 cm
Savākšanas kastes tilpums 35 L
Ieteicamais pļaušanas laukums 500 m2

Pļaušanas augstums 20-55 mm
Svars 13 kg
Ērta un viegla
Zems trokšņa līmenis
Savākšanas tvertnes uzpildes indikators
Masīvs, pret UV starojumu drošs polipropilēna korpuss
Rokturis rāmja priekšpusē atvieglo pārnēsāšanu  un manevrēšanu

Motors 1600 W 
Griešanas augstuma pozīcijas 5
Pļaušanas platums  41 cm
Savākšanas kastes tilpums 50 L
Ieteicamais pļaušanas laukums 600 m2

Pļaušanas augstums 20-75 mm
Svars 25 kg
Ērta un viegla
Stipra tērauda konstrukcija un regulējams rokturis
Rokturis rāmja priekšpusē atvieglo pārnēsāšanu un manevrēšanu
Vienkārši izmantojama centralizēta viensviras augstuma regulēšana

Makita elektriskās mauriņa 
pļaujmašīnas
Viegli kopjamas 
Ērtas un vieglas
Viegla manevrēšana pateicoties ergonomiskam rokturim
Ērti uzliekama un noņemama savācējtvertne

Zāliena skarifikatori
UV3200

  
UV3600

Jauda 1300 W

Griešanas augstuma pozīcijas 5

Asmens diametrs 32 cm

Savākšanas kastes tilpums 30 L

Svars 14 kg

Jaudīgs elektromotors.

Vienkārši izmantojama centralizēta viensviras augstuma regulēšana.

Jauda 1800 W

Griešanas augstuma pozīcijas 4

Asmens diametrs 36 cm

Savākšanas kastes tilpums 40 L

Svars 18 kg

Jaudīgs elektromotors.

Vienkārši izmantojama centralizēta viensviras augstuma regulēšana.

Drošības slēdzis.

 
671002550

 
671002549

 
671001427

652024718
Skarifikatora rullis UV3200

652024719
Rullis tīrīšanai UV3200

 

652024750 
Rullis tīrīšanai UV3600

652024746 
Skarifikatora rullis UV3600

652024749 
Kombinētais rullis UV3600 
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Zāles trimmeris
UR3000

Zāles trimmeris
UR3500

Zāles trimmeris
UR3501

Jauda 450 W
Asmens diametrs 300 mm
Vārpstas vītne M8x1,25mm 
Svars 2,6 kg
Viegls un jaudīgs auklas trimmeris darbam dārzā.
Izturīga, regulējama alumīnija vārpsta.
Tap&Go trimmera spole: auklas padeve nospiežot spoles pogu.
Viegli maināma spole.

Jauda 700 W

Asmens diametrs 350 mm

Ātrums bez slodzes (min-1)  7200

Svars 4,3 kg

Mīksts rokturis

Īsāks korpuss un ērta darba pozīcija.

Jauda 1000 W

Asmens diametrs 350 mm

Ātrums bez slodzes (min-1) 7500

Svars 4,3 kg

Mīksts rokturis

Īsāks korpuss un ērta darba pozīcija.

Zaru smalcinātājs
UD2500
Jauda 2500 W
Savākšanas kastes tilpums 67 L
Svars 27,6 kg
Automātiska aizsērējuma tīrīšana
Virzienmaiņa.
Lieli gumijas riteņi un rokturis atvieglo pārvietošanu.

Gaisa pūtējs
UB0801V
Jauda 1650 W
Ātrums bez slodzes (min-1) 17000 / 9000 
Maks. gaisa ātrums 83/42 m/sec
Maks. plūsmas ātrums 7,1/3,6 m³/min
Max. gaisa apjoms 430 m3/h
Putekļu maisa kapacitāte 35 L
Svars 3,2 kg

 
671002550

 
671002549

 
671001427

652024749 
Kombinētais rullis UV3600 

DA00000001 
Trimmera spole TAP & GO UR3000

YA00000649 
Trimmera spole TAP & GO UR3500,UR3501
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Dzīvžogu šķēres
UH4261

Dzīvžogu šķēres
UH6570

Dzīvžogu šķēres
UH6580

Dzīvžogu šķēres
UH5261

Jauda 400 W
Asmens 42 cm
Svars 2,9 kg
Izvēlei trīs dažādi satvērieni.
Drošības slēdži, ko var satvert ar abām rokām, 
nodrošina darba drošību.

Jauda 550 W 
Asmens 65 cm
Svars 3,8 kg
Drošības slēdži, ko var satvert ar abām rokām, 
nodrošina darba drošību.
Izvēlei trīs dažādi satvērieni.

Jauda 670 W
Asmens 65 cm
Svars 4,4 kg
Drošības slēdži, ko var satvert ar abām rokām, 
nodrošina darba drošību.
Izvēlei trīs dažādi satvērieni.

Jauda 400 W
Asmens 52 cm
Svars 3 kg
Izvēlei trīs dažādi satvērieni.
Drošības slēdži, ko var satvert ar abām rokām, 
nodrošina darba drošību.

Satveršana aiz priekšējā un korpusa augšējā roktura 
vieglai dzīvžoga augšējās daļas apgriešanai

Satveršana aiz priekšējā un korpusa apakšējā 
roktura vieglai dzīvžoga sāna daļas apgriešanai

Satveršana aiz korpusa augšējā un apakšējā 
roktura īpaši plašai apgriešanai

Ergonomiska ierīces satveršana vairākos veidos

Ergonomiska 
ierīces 

satveršana 
vairākos veidos
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Elektriskais 
iegremdējamais 
ūdens sūknis 
(tīram ūdenim)
PF0300

Elektriskais 
iegremdējamais 
ūdens sūknis
(tīram ūdenim)
PF0403

Elektriskais 
iegremdējamais 
ūdens sūknis 
(tīram ūdenim)
PF1100

Elektriskais 
iegremdējamais 
ūdens sūknis 
(tīram ūdenim)
PF1010

Jauda 330 W
Maks. ražība 140 l/min
Barošanas vads 10 m

Ūdens pumpēšanas augstums un jauda

Jauda 400 W
Maks. iegremdēšanas dziļums 5 m
Min. sūknēšanas augstums 25 mm
Maks. ražība 120 l/min

Jauda 1100 W
Maks. ražība 250 l/min.
Barošanas vads 10 m

Jauda 1100 W
Maks. ražība 250 l/min.
Barošanas vads 10 m

Elektriskais 
iegremdējamais 
ūdens sūknis 
(tīram ūdenim)
PF0410

Elektriskais 
iegremdējamais 
ūdens sūknis 
(tīram ūdenim)
PF1110

Jauda 400 W
Maks ražība 140 L/min.
Barošanas vads 10 m

Jauda 1100 W
Maks ražība 250 L/min.
Barošanas vads 10 m
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PHOTO

Trigger Gun, Variable nozzle, Cyclone jet nozzle, Detergent Bottle, Water Hose Connector, Cleaner Pin, One touch joint

Continuous rating input
Max Pressure
Max Flow Rate
Max Feed Temperature
High Pressure Hose Length
Sound Pressure Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight
Power supply cord

13 MPa (130 Bar) High Pressure Washer
· Pressure adjustable function and Low noise mode
· Pressure adjustable function for easy and quick control by turning the handle
· Low noise mode enables soft washing of screen door, air conditioner outdoor 

unit, car, etc.
· Makita-built powerful 1,800 W series motor provides up to 13 MPa (130 bar) 

for maximum cleaning power

1,800W
13 MPa (130 bar, 1,885 PSI)
420 L/h
40 °C (104 °F)
10 m (33 ft.)
76 dB(A)
4.86 m/s²
292x358x830 mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
10.3 kg (22.7 lbs.)
5.0 m (16.4 ft.)

High Pressure Washer HW1300

Mazgāšanas pistole

Regulējams
izsmidzināšanas uzgalis

Mazgājamā
suka (gara)

Putu
sprausla

Rotācijas uzgalis

Aizsargs rotācijas
uzgalim

Izsmidzināšanas uzgalis

Iesūkšanas
šļūtene

Izsmidzināšanas
uzgalis mazgāšanai
no apakšas

Uzgaļa
pagarinātājs

Rotējoša
mazgāšanas
suka

Cauruļu
tīrīšanas šļūtene

57

Trigger Gun, Vario-Power Spray Lance, Cyclone jet nozzle, Detergent Bottle, Water Hose Connector, Cleaner Pin, One touch joint, Hose

Continuous rating input
Max Pressure
Max Flow Rate
Max Feed Temperature
High Pressure Hose Length
Sound Pressure Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight
Power supply cord

12 MPa (120 Bar) High Pressure Washer
· Pressure adjustable function for easy and quick control by turning the handle
· Makita-built powerful 1,800 W series motor provides up to 12 MPa (120 bar) for 

maximum cleaning power

· Powerful washing 10 MPa (100 bar) of working pressure (up to 50X as tap water)
· Lightweight and compact, middle class power washer for home and 

professional use

1,800W
12 MPa (120 bar, 1,740 PSI)
420 L/h
40 °C (104 °F)
10 m (33 ft.)
72 dB(A)
4.11 m/s²
292x358x830 mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
11.0 kg (24.3 lbs.)
5.0 m (16.4 ft.)

High Pressure Washer HW1200

EngineElectric

Augstspiediena mazgātāji
HW1200

 
HW1300

HV1200, HV 1300 piederumi00

Jauda 1800W
Maksimālais spiediens 12 MPa
Maksimālā plūsma 420 L/h
Maks. ūdens temperatūra 40 ºC
Augstspiediena šļūtenes garums 10 m 
Skaņas spiediena līmenis 72 dB(A)

Jauda 1800W
Maksimālais spiediens 13 MPa
Maksimālā plūsma 420 L/h
Maks. ūdens temperatūra 40 ºC
Augstspiediena šļūtenes garums 10 m 
Skaņas spiediena līmenis 76 dB(A)

Regulējama spiediena funkcija vieglai un ātrai 
vadībai, vienkārši pagriežot rokturi.
Viegls un kompakts, vidējās jaudas klases mazgātājs 
privātai un profesionālai lietošanai.

Spiediena regulēšanas funkcija un zema trokšņa 
līmeņa režīms
Zema trokšņa līmeņa režīms ļauj viegli nomazgāt 
stikla durvis, gaisa kondicioniera āra korpusu, 
automašīnu utt.
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PHOTO

Trigger Gun, Variable nozzle, Cyclone jet nozzle, Detergent Bottle, Water Hose Connector, Cleaner Pin, One touch joint

Continuous rating input
Max Pressure
Max Flow Rate
Max Feed Temperature
High Pressure Hose Length
Sound Pressure Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight
Power supply cord

13 MPa (130 Bar) High Pressure Washer
· Pressure adjustable function and Low noise mode
· Pressure adjustable function for easy and quick control by turning the handle
· Low noise mode enables soft washing of screen door, air conditioner outdoor 

unit, car, etc.
· Makita-built powerful 1,800 W series motor provides up to 13 MPa (130 bar) 

for maximum cleaning power

1,800W
13 MPa (130 bar, 1,885 PSI)
420 L/h
40 °C (104 °F)
10 m (33 ft.)
76 dB(A)
4.86 m/s²
292x358x830 mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
10.3 kg (22.7 lbs.)
5.0 m (16.4 ft.)

High Pressure Washer HW1300

Mazgāšanas pistole

Regulējams
izsmidzināšanas uzgalis

Mazgājamā
suka (gara)

Putu
sprausla

Rotācijas uzgalis

Aizsargs rotācijas
uzgalim

Izsmidzināšanas uzgalis

Iesūkšanas
šļūtene

Izsmidzināšanas
uzgalis mazgāšanai
no apakšas

Uzgaļa
pagarinātājs

Rotējoša
mazgāšanas
suka

Cauruļu
tīrīšanas šļūtene

57

Trigger Gun, Vario-Power Spray Lance, Cyclone jet nozzle, Detergent Bottle, Water Hose Connector, Cleaner Pin, One touch joint, Hose

Continuous rating input
Max Pressure
Max Flow Rate
Max Feed Temperature
High Pressure Hose Length
Sound Pressure Level
Vibration Level
Dimensions (L x W x H)
Net weight
Power supply cord

12 MPa (120 Bar) High Pressure Washer
· Pressure adjustable function for easy and quick control by turning the handle
· Makita-built powerful 1,800 W series motor provides up to 12 MPa (120 bar) for 

maximum cleaning power

· Powerful washing 10 MPa (100 bar) of working pressure (up to 50X as tap water)
· Lightweight and compact, middle class power washer for home and 

professional use

1,800W
12 MPa (120 bar, 1,740 PSI)
420 L/h
40 °C (104 °F)
10 m (33 ft.)
72 dB(A)
4.11 m/s²
292x358x830 mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
11.0 kg (24.3 lbs.)
5.0 m (16.4 ft.)

High Pressure Washer HW1200

EngineElectric

Makita 4 taktu spēka zāģis

Spēka zāģis
EK7651H

Spēka zāģis
EK6101X1

Dzinēja jauda 3,0 kW
Darba tilpums 75,6 cm³
Maks. zāģējuma dziļums 122 mm
Neto svars 12,9 kg

Videi draudzīgs un ekonomisks 4-taktu iekšdedzes 
dzinējs.
Easy Start iedarbināšana ar automātisku dekompresijas 
vārstu, degvielas sūknis un ērti lietojams ieslēgšanas 
slēdzis.
4-taktu motors, mazāks degvielas patēriņš un izmešu 
daudzums.
Touch&Stop - vienas sviras darbība ar noteiktām 
pozīcijām tūlītējai izslēgšanai.

Dzinēja jauda 3,2 kW
Darba tilpums 60,7 cm³
Maks. zāģējuma dziļums 122 mm
Neto svars 8,5 kg

Dzinēja jauda 4,2 kW
Darba tilpums 81 cm³ 
Maks. zāģējuma dziļums  147 mm
Neto svars 10,9 kg

Dzinēja jauda 3,8 kW
Darba tilpums 73 cm³
Maks. zāģējuma dziļums 122 mm
Neto svars 10 kg

MPI (Memory Power Ignition) - vienmēr ātri 
iedarbināms, precīzs un ar spēcīgu dzirksteli.
Spēka zāģis izmantošanai būvniecības un glābšanas 
darbos.
Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar 
optimizētu motora darbības pārvaldību.

Happy Start dekompresijas vārsts - par 70% 
vieglāka iedarbināšana.
Teicama vibrācijas slāpēšana.
Optimizēts darba stāvoklis.

Optimizēts darba stāvoklis.
Happy Start dekompresijas vārsts - par 70% vieglāka 
iedarbināšana. Teicama vibrācijas slāpēšana.
Viegls un jaudīgs spēka zāģis celtniecības un remonta 
darbiem.
Asmens aizsarga bezpakāpju regulēšana.
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/// Väikese vibratsiooniga süsteem koos summutusvedrudega, et 
summutada integreeritud esi- ja tagakäepidemetele mootorist 
ülekantud vibratsiooni
/// Lihtne käivitus koos automaatse rõhu langetamisega, täitepump ja 
sisse/välja-õhuklapi kombineeritud lüliti koos automaatse pooldrosseli 
lukuga.
/// Rattad mugavaks teisaldamiseks.

Ketaslõikur

MAKITA MINI 4-TAKTILINE MOOTOR

Keskkonnasõbralik ja kulu-
efektiivne 4-taktiline mootor.

Ratiņi Makita spēka zāģim 
(EK7301,EK8100WS)
394369600

Spēka zāģis
EK8100WS

Spēka zāģis
EK7301

Pieejams arī ar asmeni, modelis EK6101Z

Videi draudzīgi un ekonomiski

Zema vibrācijas līmeņa sistēma ar amortizācijas atsperēm absorbē 
motora radīto priekšējo un aizmugures rokturu vibrāciju.
Viegla iedarbināšana, jo automātiskā dekompresija, uzpildes sūknis un 
droseļvārsta atvēršana/aizvēršana kombinētajam slēdzim ir aprīkota 
ar funkciju, kad automātiski tiek bloķēts droseļvārsts pusatvērtā 
pozīcijā.
Riteņi ērtai pārvietošanai.
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www.makita.lt
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Piirimäe 13,
76406 Saku vald,
Harjumaa, Eesti

Go Green
for the People and the Planet

Makita OY Igaunijas filiāle
Piirimäe 13,

76401, Saku vald, Harjumaa
Igaunija

 Tālr. +372 6 510 380

www.makita.lv


