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НОВА ПРОДУКТОВА ГАМА
ПРЕДСТАВЯНЕ 5/2016

АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ВИНТОВЕРТ
 6 режима на завинтване за различни приложения
 Електронна настройка на силата на удара в 4 степени.
 T-режим: режим за завинтване на самонарезни винтове
 A-режим (помощен режим)

Фосфоресциращ 
буфер

Поставяне на 
накрайника само 
с натискане

Две LED работни лампи с 
предварително включване и 
отложено изключване

Регулиране на оборотите 
чрез спусъка

Гумирана ръкохватка с 
ергономичен дизайн

“A” режим (помощен режим)
Предотвратява "изплъзване" на накрайника 
от главата на винта или неправилно 
"захапване" на резбата чрез задвижване с по-
ниски обороти до началото на затягането.

Спусък 
докрай

Бавен и
стабилен 
старт

Автоматично 
ускорение

Бързо 
завинтване при 
максимални 
обороти

времеrpm

Изображение: 
DTD170

Скоба за 
колан

Модел Батерия Зарядно 
устройство

Куфар за 
пренасяне Цена с ДДС

DTD170Z - - - 579 лв.

DTD170RTJ 2x BL1850B DC18RC 1 181 лв.

Напрежение на батерията 18 V

Удари в минута, 1-4 степен 0-1100/0-2600/0-3600/0-3800 min-1

Обороти на празен ход, 1-4 степен 0-1100/0-2100/0-3200/0-3600 min-1

Макс. затягащ момент 175 Nm

Захват 1/4"

Размери (Д x Ш x В) 117 x 79 x 236 mm

Тегло (EPTA)* 1,5 kg

* С батерия BL1850B

Мек Среден Твърд Максимален

4-степенна настройка на силата на удара

A-режим

Индикатор 
за нивото на 

батерията.

Превключвател 
за работната 

лампа

Превключвател 
за избор на 
режим

T-режим

Контролен панел
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 DTD153АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ВИНТОВЕРТ
 Безчетков DC двигател с висока производителност 

Алуминиев корпус на 
ударния механизъм

Поставяне на накрайника 
само с натискане
Без нужда от издърпване 
на втулката за поставяне 
на накрайника

Регулиране на 
оборотите чрез 

спусъка

Гумирана ръкохватка с 
ергономичен дизайн

Осигурява удобен захват и 
по-голям контрол без умора 

и болка в ръката.

Модел Батерия Зарядно 
устройство

Куфар за 
пренасяне Цена с ДДС

DTD153Z - - - 400 лв.

DTD153RFE 2 x BL1830 DC18RC 950 лв.

Напрежение на батерията 18 V

Обороти на празен ход 0 - 3400 min-1

Удари в минута 0 - 3600 min-1

Макс. затягащ момент 170 Nm

Захват 1/4"

Размери (Д x Ш x В) 126 x 79 x 238 mm

Тегло (EPTA)* 1,5 kg

* С батерия BL1850B

Скоба за 
колан

Изображение: 
DTD153

Две LED работни лампи с 
предварително включване 

и отложено изключване

АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ВИНТОВЕРТ
 Безчетков DC двигател с висока 
производителност

 Високи обороти, оптимални за бързо 
завинтване на самонарезни винтове

Алуминиев корпус на 
ударния механизъм

Поставяне на накрайника 
само с натискане
Без нужда от издърпване 
на втулката за поставяне 
на накрайника

Регулиране на 
оборотите чрез 

спусъка

Гумирана ръкохватка с 
ергономичен дизайн

Осигурява удобен захват и 
по-голям контрол без умора 

и болка в ръката.

Скоба за колан
Изображение: 
DTD154

Електронна настройка 
на силата на удара в 3 
степени.
T-режим: Режим 
за завинтване на 
самонарезни винтове

Две LED работни лампи 
с предварително 

включване и отложено 
изключване

Ниво на звуково налягане:
96 dB (A)
Отклонение: 1,5 m/s²

Напрежение на батерията 18 V

Обороти на празен ход, 1-3 степен 0-3600/0-2100/0-1100 min-1

Удари в минута, 1-3 степен 0-3800/0-2600/0-1100 min-1

Макс. затягащ момент  175 Nm

Захват 1/4"

Размери (Д x Ш x В) 117 x 79 x 236 mm

Тегло (EPTA)* 1,5 kg

* С батерия BL1850B

Модел Батерия Зарядно 
устройство

Куфар за 
пренасяне Цена с ДДС

DTD154Z - - - 560 лв.

DTD154RFE 2 x BL1830 DC18RC 1 191 лв.

T-режим: Режим за завинтване на самонарезни винтове
Режимът “T” е предназначен за бързо и прецизно 
завинтване на самонарезни винтове без риск от 
пренавиване на винта или повреда на детайла.

Електронна настройка на силата на удара в 3 степени.
За да се намалят дефектите при завинтване, ударът може 
да се настройва в три степени – силен/среден/слаб, според 
материала или вида на винта чрез натискане на бутон.
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 DSD180

 

АКУМУЛАТОРЕН ТРИОН ЗА ГИПСКАРТОН
 Подходящ за право рязане над глава
 Свързване към прахосмукачка

Капак на опорната 
плоча
защитава повърхността 
на гипскартона от 
повреди/надраскване 
и осигурява баланс на 
машината при рязане.

Регулиране на оборотите
чрез спусъка позволява 
лесно стартиране на 
рязането
Индикатор за нивото 
на батерията.

V-образен канал в 
опорната плоча
позволява лесно 
проследяване на 

линията на рязане и 
лесно рязане на ъгли

Капак за прах
улавя прах и стърготини, които 

изпадат през опорната плоча

Щуцер за прах
за свързване към 

прахосмукачка

LED работна лампа
осветява линията на рязане за 
лесна работа на тъмни места.

Настройване на дълбочината на рязане

Гипскартон

• Дълбочината на рязане може да се настройва според 
дебелината на гипскартона.

• Предотвратява неволно срязване на проводници.

Ниво на звуково налягане: 79 dB (A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²
Рязане на гипскартон (дебелина 30 mm):

Ножове:

За гипскартон – прод. No. B-49719

За дърво – прод. No. B-49703

Пластина за макетен нож

Капак за ножа
защитава повърхностите 

на гипскартона от повреди

Модел Батерия Зарядно 
устройство

Куфар за 
пренасяне Цена с ДДС

DSD180Z - - - 560 лв.

Напрежение на батерията 18 V

Дължина на хода 6 mm

Ходове в минута 0 - 6000 min-1

Капацитет (гипскартон) 30 mm

Капацитет (дърво) 15 mm

Размери (Д x Ш x В) 263 x 79 x 291 mm

Тегло (EPTA)* 1,9 kg

*С батерия BL1850
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 TM30D

 

АКУМУЛАТОРЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ИНСТРУМЕНТ
 Компактна и лека конструкция
 Ергономична цилиндрична ръкохватка
 Голямо разнообразие от приложения

Регулатор за промяна 
на оборотите

Една LED работна лампа
ефективно осветява 
режещия ръб на 
аксесоара в тъмни и тесни 
пространства.

12 позиции за 
аксесоарите през 
ъгъл 30°

от 0° до 360°

позволяват широк кръг 
приложения – подравнено 
с повърхността рязане със 
сегментен нож, прободно рязане 
в тесни пространства и др.

Модел Батерия Зарядно 
устройство

Куфар за 
пренасяне Цена с ДДС

TM30DWYE 2 x BL1015 DC10WC 515 лв.

TM30DZKX1 - - - 414 лв.

TM30DZ - - - 259 лв.

Напрежение на батерията 10,8 V

Осцилации в минута 6000 - 20 000 min-1

Ъгъл на осцилация 3,2°

Размери (Д x Ш x В) 277 x 65 x 98 mm

Тегло (EPTA)* 1,2 kg

* С батерия BL1020B

Съвместим с всички OIS 
аксесоари

(Oscillating Interface 
System)

Система за прахоулавяне 
може да се закупи 
допълнително за агресивно 
отстраняване на прах 
при работа с шлайфаща 
подложка.

Ниво на звуково налягане: 
75 dB (A)

Ниво на вибрации: 2,5 m/s²
Отклонение (K): 3 dB(A)

Разнообразни приложения
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 АКУМУЛАТОРНИ ВЕНТИЛАТОРНИ ЯКЕТА

DFJ201Z DFJ202Z DFJ300Z

Въздушен дебит 1,4 / 1,2 / 1,0 / 0,8 m3/min 1,4 / 1,2 / 1,0 / 0,8 m3/min 1,4 / 1,2 / 1,0 / 0,8 m3/min

Материал
100% полиестер

дишащ, водоотблъскващ

100% полиестер

дишащ, водоотблъскващ

100% памук

устойчив на топлина и искри

Машинно пране P P (със слаба струя) P (със слаба струя)

Размер S, M, L, XL, 2XL, 3XL S, M, L, XL, 2XL, 3XL S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Тегло (Размер L + вентилатор + BL1850) 1,56 kg 1,46 kg 1,57 kg

Висока яка P P P

Сваляеми ръкави (дълги/къси) P — —

Сгъваеми ръкави (дълги/къси) — P P

Джобове 3 6 6

Работна среда Обща работа Обща работа Заваряване/шлайфане

Адаптер GM00001607 (14,4 V/18 V) - -

Цена с ДДС 350 лв. 350 лв. 400 лв.

Скоба за колан със 
заключване

USB захранващ порт
Контролен панел за 

въздушния дебит

Бутон "турбо" Бутон за 
включване

Сваляем вентилатор Отлично охлаждане дори с поставена 
предпазна жилетка

Малка Средна Голяма
Продължителност 
на работа 
(h) Адаптер 
GM00001605

10,8 V
BL1015 2,5 h 4,5 h 6,5 h

BL1040B 6 h 11 h 16 h

Продължи-
телност 
на работа (h) 
Адаптер 
GM00001607

14,4 V

BL1415N 2,5 h 4,5 h 6 h

BL1430 4 h 7,5 h 10 h

BL1440 6,5 h 12 h 16 h

BL1450 8 h 15 h 20 h

18 V

BL1815N 3,5 h 6 h 8,5 h

BL1830B 6,5 h 11 h 15 h

BL1840B 9 h 16 h 22 h

BL1850B 12 h 21 h 29 h



 Вграден плавен старт и анти-рестарт
 Компактно тяло със сменена позиция на предната ръкохватка 
заради лесна, прецизна и продължителна работа с машината.

 По-голяма издръжливост за тежки приложения:
 – увеличена дължина на графитните четки с 4 mm 

 (по-дълъг живот на четките)
 – увеличена дебелина на ламелите на ротора  

 (по-дълъг живот на ротора)

Нова конструкция на отвора за 
бутона, блокиращ шпиндела, 
позволяваща лесно и достъпно 
натискане на самия бутон дори при 
боравене с предпазни ръкавици.

 GA9061R

 GA9060R/GA7060RЪГЛОШЛАЙФ

Четкодържач с нова конструкция
Замяна на обикновената пружина 

със спирална пружина и използване 
на по-дълга графитна четка при 
запазване на компактността на 

тялото.

Изображение: 
GA9060R

Нова и удобна странична 
ръкохватка
Широката периферия предпазва 
ръката от изплъзване

Устойчив на късо 
съединение ротор
Роторната намотка е 
допълнително укрепена 
чрез добавяне на памучна 
превръзка и филцов слой.

Устойчив корпус,  
изработен от нов  
тип пластмаса.

Прахово лаково покритие

Филцов слой

Памучна превръзка

ЪГЛОШЛАЙФ
 Всички предимства, описани при модела GA9060R
 Вградена Макита патентована SJS2 система за предпазване от 
откат и намаляване на нивото на вибрациите.

Изображение: 
GA9061R

Модел Цена с ДДС

GA9061R допълнително ще бъде обявена

Мощност 2200W

Диаметър на диска 230 / 22,23 mm

Обороти на празен ход 6600 min-1

Размери (Д x Ш x В) 450 x 250 x 145 mm

Тегло (EPTA) 5,7 kg

Ниво на звуково налягане:
91 dB (A)

Отклонение: 6,5 m/s²

Модел Цена с ДДС

GA9060R 442 лв.

GA7060R 433 лв.

 GA7060R GA9060R

Мощност 2200W 2200W

Диаметър на диска 180 / 22,23 mm 230 / 22,23 mm

Обороти на празен ход 8500 min-1 6600 min-1

Размери (Д x Ш x В) 450 x 200 x 144 mm 450 x 250 x 144 mm

Тегло (EPTA) 5,3 kg 5,5 kg

Блокировка на 
шпиндела

Четкодържач с нова 
конструкция

1.9mm

GA9060

13.5mm
9mm

6

Дълъг живот
Дълбочината на каналите на 
колектора е увеличена от  
1,2 mm на 1,9 mm при запазване 
на качеството на пластините 
на колектора (в сравнение с 
предходния модел)

Графитни четки с 
по-дълъг живот

Предходен модел
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 EM2654LH

 

 

 

 

БЕНЗИНОВ ХРАСТОРЕЗ
 Многопозиционен двигател
 Ергономична кръгова ръкохватка
 Двигател Makita MM4

25,4 cm3 Makita
4-тактов двигател

Алуминиев корпус на 
съединителя

Високата твърдост 
намалява вибрациите

D-образна ръкохватка с 
ергономичен дизайн

Лека конструкция

Предпазител
за метален нож или режеща 
глава с корда Ниво на звуково налягане:

96,6 dB (A)
Отклонение: 4,1 m/s²

Глава с корда
Кръгъл и компактен 
капак предпазва 
машината от 
закачане на земята 
при работа под 
наклон и осигурява 
по-голямо удобство 
при смяна на 
кордата.

По-голямата 
контактна 
повърхност 
позволява 
стабилна 
работа при 
неравен терен.

Модел Цена с ДДС

EM2654LH 840 лв.

Двигател 4-тактов

Макс. мощност 0,77 kW/1,1 KM

Обем на двигателя 25,4 cm3

Резервоар за гориво 0,6 L

Размер на шпиндела M10 x 1,25 LH

Размери (Д x Ш x В) 1,765 x 368 x 293 mm

Тегло 5,2 kg



 197422-4 

①①①① ②②②② ③③③③ ④④④④

ДЪЛГИ ВЛОЖКИ
 Увеличават ефективността на завинтване на 
гайки към дълги шпилки и разширяват гамата 
инструменти за завинтване.

 Съкращават времето за завинтване на гайки към 
дълги шпилки.

Артикул Размер на вложката (mm) Дължина (mm) Брой/компл. Цена с ДДС

B-52526 10 75 1 51 лв.
B-52532 10 150 1 57 лв.
B-52548 10 300 1 61 лв.
B-52554 10 500 1 91 лв.
B-52560 10 700 1 105 лв.
B-52576 13 75 1 52 лв.
B-52582 13 150 1 58 лв.
B-52598 13 300 1 62 лв.
B-52607 13 500 1 92 лв.
B-52613 13 700 1 106 лв.
B-52629 17 75 1 53 лв.
B-52635 17 150 1 59 лв.
B-52641 17 300 1 63 лв.
B-52657 17 500 1 94 лв.
B-52663 17 700 1 107 лв.

18 V/6,0 AH ЛИТИЕВО-ЙОННА БАТЕРИЯ
 Литиево-йонна батерия 18V с нов капацитет 6,0 Ah
 Индикатор за заряда на батерията.

Артикул 197422-4

Модел BL1860B

Напрежение 18 V

Капацитет 6,0 Ah

Време за зареждане 55 min (DC18RA/RC/RD)

Цена с ДДС 543 лв.



Макита България ЕООД
София 1186, Околовръстен път No 373 
Телефон: +359 2 921 0551, Факс: +359 2 921 0550  
Имейл: office@makita.bg

www.makita.bg
Всички предлагани и закупени продукти подлежат на стандартните гаранционни условия и схема на Макита България ЕООД. Макита България ЕООД запазва 
правото да прави промени в тази листовка и правата върху информацията във всички форми и методи във връзка с тази листовка. Запазваме си правото да 
променяме цените на продуктите без предварително уведомяване. Изображенията са илюстративни и може да се различават от реалните продукти. 
Продуктите ще бъдат доставени и оборудвани според тази листовка. Цените на електроинструментите и аксесоарите са с ДДС.

 

SA

SC

SF

SL

SM

  

  

  

L

d1 d2

Шлайфгрифер от волфрамов карбид
 Шлайфгриферите от волфрамов карбид често се използват в индустрията.
 Благодарение на главата от волфрамов карбид те предлагат 10 пъти по-висока 
производителност на шлайфане и 200 пъти по-дълъг живот в сравнение с абразивните 
шлайфгрифери.

 Налични са пет профила на главата за различни приложения, като например вътрешно 
шлайфане на тръби, шлайфане на извити повърхности, отстраняване на "мустаци" или на 
шлайфане на заварки.

ПРОФИЛ НА ГЛАВАТА

Тип глава Изображение Подходящ детайл

ТИП ШЛАЙФАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДИМСТВО

Стандартно шлайфане

Бързо отстраняване 
на материала с висока 
ефективност

Диамантено шлайфане

Ниски вибрации и гладка 
работа

Шлайфане на цветни метали

Широко шлайфане и по-
малко задръстване при 
обработка на цветни метали

Артикул Размер (d1 x L x d2) Профил на главата Тип шлайфане Приложение Брой/компл. Цена с ДДС

B-52716-10 10 x 20 x 6 mm SA Стандартно шлайфане метал и инокс 1 30 лв.

B-52722-10 10 x 20 x 6 mm SA Диамантено шлайфане метал и инокс 1 30 лв.

B-52738-10 10 x 20 x 6 mm SA Шлайфане на цветни метали цветни метали 1 30 лв.

B-52744-10 10 x 20 x 6 mm SC Стандартно шлайфане метал и инокс 1 30 лв.

B-52750-10 10 x 20 x 6 mm SC Диамантено шлайфане метал и инокс 1 30 лв.

B-52766-10 10 x 20 x 6 mm SC Шлайфане на цветни метали цветни метали 1 30 лв.

B-52772-10 10 x 20 x 6 mm SF Стандартно шлайфане метал и инокс 1 30 лв.

B-52788-10 10 x 20 x 6 mm SF Диамантено шлайфане метал и инокс 1 30 лв.

B-52794-10 10 x 20 x 6 mm SF Шлайфане на цветни метали цветни метали 1 30 лв.

B-52803-10 10 x 25 x 6 mm SL Стандартно шлайфане метал и инокс 1 30 лв.

B-52819-10 10 x 25 x 6 mm SL Диамантено шлайфане метал и инокс 1 30 лв.

B-52825-10 10 x 25 x 6 mm SL Шлайфане на цветни метали цветни метали 1 30 лв.

B-52831-10 10 x 20 x 6 mm SM Стандартно шлайфане метал и инокс 1 30 лв.

B-52847-10 10 x 20 x 6 mm SM Диамантено шлайфане метал и инокс 1 30 лв.

B-52853-10 10 x 20 x 6 mm SM Шлайфане на цветни метали цветни метали 1 30 лв.


