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ŽÁDNÉ EMISE

Dětská pojistka

Indikátor
stavu nabití

2 rychlosti

Hlavní vypínač

( DLM532 / DLM530 )
Boční výhoz

DLM533

DLM532

Patice
pro 4 akumulátory

Kola s kuličkovými ložisky

plnýprázdný

Signalizace naplnění koše

Odolná rukojeť

Odolná rukojeť

S pojezdem
( DLM533 / DLM532 / DLM462 )

Centrální nastavení
výšky sekání

DLM533

IPX4
(odolné proti stříkající vodě)

DLM532 / DLM530
DLM462

Ocelové šasi

DLM533

Hliníkové šasi

Kola s kuličkovými ložisky

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



Dětská pojistka

Indikátor stavu nabití

2 rychlosti

Hlavní vypínač

Měkčená rukojeť

Centrální nastavení
výšky sekání

Kola
s kuličkovými ložisky

Doporučená plocha použití
DLM460

BL1860B ×2

800 m²

DLM432

BL1860B ×2

575 m²

DLM382

BL1860B ×2

560 m²

DLM533 / DLM532 / DLM530

BL1860B ×4

2,300 m²

DLM462

BL1860B ×4

1,900 m²

* Mulčovací zátka není součástí dodávky DLM382 a DLM432

Boční výhozZadní výhozSekání / sběr / mulčování

*
*

Počet
akumulátorů

4

4

4

4

2

2

2

PojezdŠasiModel

Hliník

Ocel

Ocel

Ocel

Ocel

Plast

Plast

DLM533

DLM532

DLM530

DLM462

DLM460

DLM432

DLM382

DLM462

DLM460

Ocelové šasi

DLM432 / DLM382

Plastové šasi

Velmi jednoduchá
instalace koše

plnýprázdný

Dětská pojistka

Signalizace naplnění koše

Centrální
nastavení výšky sekání

Indikátor
stavu nabití

Hlavní vypínač
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Nové sekačky Makita
PP

ŠASI  PLAST

ST

ŠASI  PLECH

DLM382PT2 / DLM382Z
Akumulátor Li-ion 2× 18 V 
BL motor ne
Šasi PP
Šířka sekání 38 cm
Nastavení výšky sekání centrální
Počet pozic 13
Výška sekání 20–75 mm
Objem koše 40 l
Hmotnost 14,2 kg 
Rozměry d × š × v 1410 × 450 × 1005 mm 

DLM460PT2 / DLM460Z
Akumulátor Li-ion 2× 18 V 
BL motor ano
Šasi ocel
Šířka sekání 46 cm
Nastavení výšky sekání centrální
Počet pozic 10
Výška sekání 20–75 mm
Objem koše 60 l
Hmotnost 27,6 kg 
Rozměry d × š × v 1490 × 460 × 1020 mm 

DLM462Z
Akumulátor Li-ion 2× 18 V 
Pojezd ano
BL motor ano
Šasi ocel
Šířka sekání 46 cm
Nastavení výšky sekání centrální
Počet pozic 8
Výška sekání 20–100 mm
Objem koše 60 l
Hmotnost 35 kg 

DLM432PT2 / DLM432Z
Akumulátor Li-ion 2× 18 V 
BL motor ne
Šasi PP
Šířka sekání 43 cm
Nastavení výšky sekání centrální
Počet pozic 13
Výška sekání 20–75 mm
Objem koše 50 l
Hmotnost 16,9 kg 
Rozměry d × š × v 1490 × 460 × 1045 mm 

Aku sekačky
DLM382PT2 / DLM382Z

Aku sekačky
DLM460PT2 / DLM460Z

Aku sekačka
DLM462Z

Aku sekačky
DLM432PT2 / DLM432Z

11 990,–

20 990,– 21 990,–

12 990,–6 490,– 6 990,–

SSouučástí doodávky DLMM382PT22 jsouuu
22 kks akumuulátoru BLL1850B a ddvojiitá
rrycchlonabííjječka DC188RRD.

SSouučástí doodávky DLMM460PT22 jsouuu 2 kks akummmullátoru
BBL1850B aa dvojitá ryychhlonabíjječkaaa DC118RD.

SSoučástí doodávky je mmmulčovaccí klíínn.

SSoučástí doodávky DLMM432PT22 jsouuu
22 kks akumuulátoru BLL1850B a ddvojitá
rrycchlonabííjječka DC188RRD.

DLM382PT2

DLM460PT2 DLM462Z

DLM432PT2DLM382Z DLM432Z

Spolehlivá sekačka poháněná dvěma akumulátory Li-ion 18 V. 
Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností 
nebo vlhkostí. Plastové šasi. Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou 
práci. Centrální nastavení výšky sekání v 13 polohách. Až 560 m2 na 
jedno nabití BL1860B. Kontrola naplnění koše. Možnost mulčování – 
mulčovací klín není součástí dodávky. Velmi tichý chod.

Spolehlivá sekačka s bezuhlíkovým motorem poháněná dvěma 
akumulátory Li-ion 18 V. Technologie XPT umožňující použití v prostředí 
se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Automatické nastavení otáček 
podle zatížení stroje ADT. Ocelové šasi. Speciální úprava rukojeti pro 
pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách. 
Až 800 m2 na nabití dvou BL1860B. Kontrola naplnění koše. Možnost 
mulčování – mulčovací klín je součástí dodávky. Velmi tichý chod.

Spolehlivá sekačka s bezuhlíkovým motorem a pojezdem poháněná 
čtyřmi akumulátory Li-ion 18 V. Technologie XPT umožňující použití 
v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Automatické nastavení 
otáček podle zatížení stroje. Ocelové šasi. Speciální úprava rukojeti 
pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sekání v 8 polohách. 
Až 1900 m2 na nabití čtyř BL1860B. Kontrola naplnění koše. Možnost 
mulčování – mulčovací klín je součástí dodávky. Velmi tichý chod.

Spolehlivá sekačka poháněná dvěma akumulátory Li-ion 18 V. 
Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností 
nebo vlhkostí. Plastové šasi. Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou 
práci. Centrální nastavení výšky sekání v 13 polohách. Až 575 m2 na 
jedno nabití BL1860B. Kontrola naplnění koše. Možnost mulčování – 
mulčovací klín není součástí dodávky. Velmi tichý chod.

14 490,–

DLM460Z
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Nové sekačky
ofukovače / vysavače Makita

AL

ŠASI  HLINÍK

ST

ŠASI  PLECH

DUB363ZV
Akumulátor Li-ion 2× 18 V 
Otáčky naprázdno 0-7850 min–1

Max. průtok vzduchu 13,4 m3/min 
Rychlost vzduchu 65 m/s 
Hmotnost 6,6 kg 
Rozměry d × š × v 836 × 193 × 415 mm 

DLM530Z
Akumulátor Li-ion 2× 18 V 
Pojezd ne
BL motor ano
Šasi ocel
Šířka sekání 53 cm
Nastavení výšky sekání centrální
Počet pozic 10
Výška sekání 20–100 mm
Objem koše 70 l
Hmotnost 39,7 kg 

DLM532Z
Akumulátor Li-ion 2× 18 V 
Pojezd ano
BL motor ano
Šasi ocel
Šířka sekání 53 cm
Nastavení výšky sekání centrální
Počet pozic 10
Výška sekání 20–100 mm
Objem koše 70 l
Hmotnost 42,9 kg 

DLM533Z
Akumulátor Li-ion 2× 18 V 
Pojezd ano
BL motor ano
Šasi hliník
Šířka sekání 53 cm
Nastavení výšky sekání centrální
Počet pozic 10
Výška sekání 20–100 mm
Objem koše 70 l
Hmotnost 47,9 kg 

Aku ofukovač / vysavač
DUB363ZV

Aku sekačka
DLM530Z

Aku sekačka
DLM532Z

Aku sekačka
DLM533Z

8 990,–

22 990,– 22 990,–

25 990,–
SSooučássttí dodáávvky jee saaadaa na vvyysávánnnní.

SSoučástí doodávky je mmmulčovaccí klínnn. SSoučástí doodávky je mmmulčovaccí klíínn.

SSoučástí doodávky je mmmulčovaccí klínnn.
DUB363ZV

DLM530Z DLM533Z

DLM533Z

První aku ofukovač umožňující vysávání listí s mulčováním. Silný 
bezuhlíkový motor zaručuje velmi intenzivní ofukování. Možnost 
nastavení 2 rychlostí + vypínač s plynulou regulací chodu. Technologie 
XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. 
Součástí dodávky je sada na vysávání.

Spolehlivá sekačka s bezuhlíkovým motorem poháněná čtyřmi 
akumulátory Li-ion 18 V. Technologie XPT umožňující použití v prostředí 
se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Automatické nastavení otáček 
podle zatížení stroje. Ocelové šasi. Speciální úprava rukojeti pro 
pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách. 
Až 2300 m2 na nabití čtyř BL1860B. Kontrola naplnění koše. Možnost 
mulčování a bočního výhozu. Velmi tichý chod.

Spolehlivá sekačka s bezuhlíkovým motorem a pojezdem poháněná 
čtyřmi akumulátory Li-ion 18 V. Technologie XPT umožňující použití 
v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Automatické nastavení 
otáček podle zatížení stroje. Ocelové šasi. Speciální úprava rukojeti 
pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách. 
Až 2300 m2 na nabití čtyř BL1860B. Kontrola naplnění koše. Možnost 
mulčování a bočního výhozu. Velmi tichý chod

Exkluzivní sekačka s bezuhlíkovým motorem a pojezdem poháněná 
čtyřmi akumulátory Li-ion 18 V. Hliníkové šasi. Technologie XPT 
umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. 
Automatické nastavení otáček podle zatížení stroje. Speciální úprava 
rukojeti pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sekání 
v 10 polohách. Až 2300 m2 na nabití čtyř BL1860B. Kontrola naplnění 
koše. Možnost mulčování a zadního výhozu. Velmi tichý chod.
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Aku pily / Aku ofukovače

Aku pily DUC306PT2B / DUC306ZB / 
DUC356PT2B / DUC356ZB / DUC406ZB

Aku ofukovače
DUB184RT / DUB184Z

DUC306 DUC356 DUC406
Akumulátor Li-ion 2× 18 V Li-ion 2× 18 V Li-ion 2× 18 V
Rychlost řetězu 20 m/s 20 m/s 20 m/s 
Délka řezu 30 cm 35 cm 40 cm 
Rozteč řetězu 3/8" 3/8" 3/8" 
Drážka 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm 
Hmotnost 3,4/4,7 kg 3,5/4,8 kg 3,6/4,9 kg 
Rozměry d × š × v 270 × 204 × 237 mm 270 × 204 × 237 mm 270 × 204 × 237 mm 

14 990,–

7 990,–

SSoučástí doodávky jsoouu 2 ks akkumuulátooru BL118850B, dvojiitttá 
rrycchlonabííjječka DC188RRD, lištaa, piloový řřetěz aa koombinovaaaný klíč.

SSooučástí ddodávky jee lišta, pilooový řřetězz aa kkombinoooovaný klíč..

DUC356PT2B 

DUC306ZB

Velmi silná pila s vysokou rychlostí řezu poháněná dvěma akumulátory Li-ion 18V. Speciální 
bezuhlíkový motor. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo 
vlhkostí. Automatické mazání řetězu s možností regulace. Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení. 

14 890,–

8 990,– 8 990,–

DUC306PT2B

DUC356ZB DUC406ZB

DUB184RT / DUB184Z
Akumulátor Li-ion 18 V 
Otáčky naprázdno 0-18000 min–1

Max. průtok vzduchu 13 m3/min 
Rychlost vzduchu 52,1 m/s 
Hmotnost 2,3 / 3 kg 
Rozměry d × š × v 825 × 160 × 285 mm 

7 190,–

SSooučááástí doodávkky jje 1 kkss 
aakkummuulátoorru BLL1888500B,, 
rryychlooonabíjjeečkaa DDCC18RCC,
ppoopruuuh a huubicee.

SSooučáásstí dodddávkyy jeee ppoprruhh a huuubice.

DUB184RT

Velmi silný ofukovač poháněným jedním akumulátorem Li-ion 18 V. 
Nízká hmotnost a přitom vysoký výkon. Speciální bezuhlíkový motor. 
Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností 
nebo vlhkostí. Možnost nastavení síly proudění vzduchu. Tichý chod.

3 990,–

DUB184Z

DVC660Z
Akumulátor Li-ion 2× 18 V 
Doba použití / akumulátor (vysoká) 40–140 min / BL1860B 
Max. průtok vzduchu 2 m3/min 
Podtlak 11 kPa 
Objem nádoby 6 l 
Hmotnost 5,5 / 6,7 kg 
Rozměry d × š × v 297 × 174 × 523 mm 

Aku zádový vysavač
DVC660Z

9 290,–

DVC660Z

Lehký a kompaktní zádový vysavač s manuálním oklepem fungující na dva akumulátory Li-ion 
18 V. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru. 
Až 140 min práce na jedno nabití akumulátoru BL1860B. Objem nádoby 6 l. Možnost přepnutí 
na 3 rychlosti sání. Velmi tichý chod (66 dB).

SSooučáásstí dooddávkky jjje HHEPPPAA filtr,,
ooddsávvaací haaddice,, teeeleeskoopická 
ttrrubkaa, úzkkáá hubiccce, pooddllahovvvvá 
hhubiccee a sáčček nna ooodpaddd.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný  za tiskové chyby • ceny jsou doporučené prodejní s DPH
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Aku vysavače / pily

Deep and Exact Cutting Technology

DVC665ZU
Akumulátor Li-ion 2× 18 V 
Doba použití / akumulátor (vysoká) 40–75 min / BL1860B 
Max. průtok vzduchu 1,8 m3/min 
Podtlak 11 kPa 
Objem nádoby 6 l 
Hmotnost 5 / 6,4 kg 
Rozměry d × š × v 289 × 151 × 576 mm 

DHS900ZU
Akumulátor Li-ion 2× 18 V 
Otáčky naprázdno 4500 min–1

Řezný výkon při 90° / 45° 85 / 61 mm 
Pilový kotouč (O) 235 mm 
Otvor pilového kotouče (O) 30 mm 
Hmotnost 4,7 / 6 kg 
Rozměry d × š × v 413 × 196 × 316 mm 

DLS211ZU
Akumulátor Li-ion 2× 18 V 
Otáčky naprázdno 4400 min–1

Pilový kotouč (O) 305 mm 
Otvor pilového kotouče (O) 30 mm 
Řezný výkon při 90° / 45° 107 × 363 / 92 × 382 mm / 107 × 255 / 92 × 268 mm
Úhel pokosu / Úhel úkosu levá 60°/ pravá 60° / levá 48°/ pravá 48°
Hmotnost 30 / 31,3 kg 
Rozměry d × š × v 898 × 690 × 725 mm 

Aku zádový vysavač
DVC665ZU

Aku okružní pila 
DHS900ZU

Aku pokosová pila 
DLS211ZU

9 690,–

24 990,–

SSoučástí doodávky je ppiilový kottoučč,,
pparalelní ddooraz , klíč aa bezdráttováá jednnotka BBluueTooth.

SSouučástí dodáávvky je pilovýý kkotouč, praachovýýý vak,
svisslá svorka,, kklíče, seřizovvaccí trojúhelnník a bbezdrrátová jeeddnootka BlueToooooth.

DVC665ZU

DLS211ZU

Lehký a kompaktní zádový vysavač s manuálním oklepem fungující na dva akumulátory Li-ion 
18 V. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru. 
Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes BlueTooth 
a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje. Až 75 min 
práce na jedno nabití akumulátoru BL1860B. Objem nádoby 6 l. Možnost 
přepnutí na 3 rychlosti sání. Velmi tichý chod (66 dB).

Aku okružní pila s kotoučem 235 mm fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V. Srovnatelný výkon 
s elektrickou verzí, extrémní prořez 85 mm. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití 
na jedno nabití akumulátoru. Automatické nastavení otáček podle zatížení 
stroje ADT. Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje 
přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí 
tohoto stroje. Světelná signalizace přetížení stroje. 
Elektronická brzda doběhu kotouče. 
Možnost uchycení do vodící 
lišty bez použití adaptéru. Nízká 
hmotnost a dokonalé vyvážení stroje.

Aku pokosová pila s kotoučem 305 mm fungující na dva akumulátory Li-ion 18V. 
Srovnatelný výkon s elektrickou verzí LS1912L. Spolehlivý bezuhlíkový motor 
umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru. Automatické 
nastavení otáček podle zatížení stroje ADT. Technologie 
AWS – možnost připojení externího přístroje přes BlueTooth 
a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto 
stroje. Světelná signalizace přetížení 
stroje. Koncept technologie velmi 
přesného řezu DXT. Velmi účinné 
odsávání prachu. Laserová ryska 
linie řezu. 

Aku hoblíky
DKP181Z / DKP181ZU

DKP181Z / DKP181ZU
Akumulátor Li-ion 18 V 
Otáčky naprázdno 12000 min–1

Šířka hoblování 82 mm 
Hloubka hoblování 0–3 mm 
Plátování 0–25 mm 
Hmotnost 3 / 3,6 kg 
Rozměry d × š × v 366 × 156 × 162 mm 

7 890,–

SSooučááástí doodávkky jjsoou nnnoože, 
ppaaraleeelní dooraz,, šaaabllonnaa a klíčččč.

SSouučástí doodávky jsoouu nože, pparallelní dorazz,, šaablona,
kklíčč a bezddrrátová jeddnnotka BluueTooooth..

Aku hoblíky s bezuhlíkovým motorem fungující na jeden akumulátor Li-ion 18 V. Srovnatelný 
výkon s elektrickou verzí KP0810. Automatické nastavení otáček podle zatížení stroje ADT. 
Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes BlueTooth a automatické spuštění 
odsávání v případě zapnutí tohoto stroje. Maximální odběr třísek 3 mm, falc 25 mm. Vyhazování 
třísek dle výběru obsluhy doprava nebo doleva. 3 drážky v základně na srážení hran. Základní 
deska s odkládací patkou chrání obrobek a hoblovací nůž proti poškození.

8 390,–

DKP181ZU 

ííččč.

í doodávky jsoouu nože, pparaleelní dorazz,, šablona,

obrobek a hoblovací nůž proti poškození.

DKP181Z

14 990,–

DHS900ZU
Součááástí ddodddávvky jjee HEPPAPAA filtr,, 

odddsávaccí haddiccce, sáččček na ooodpadd 
a bbeezdrááttová jedddnotkkaa BlueeTTToothh..
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Aku hobliky / kladiva / šroubováky

Aku vrtací kladivo
DHR182Z

Aku lehké sekací kladivo
DHK180ZJ

Aku hydraulický děrovač
DPP200ZK

Aku rázové šroubováky
DTD156RTJ / DTD156Z

DHR182Z
Akumulátor Li-ion 18 V 
Otáčky naprázdno 0–1350 min–1

Šířka hoblování 0–5000 min–1

Hloubka hoblování 13 / 18 / 24 mm 
Plátování 1,7 J 
Hmotnost 2,4 / 3,2 kg 
Rozměry d × š × v 301 × 82 × 285 mm 

DHK180ZJ
Akumulátor Li-ion 18 V 
Počet úderů naprázdno 0–3200 min–1

Síla jednotlivého úderu 3,1 J 
Hodnota vibrací 4,5 m/s2

Hmotnost 3 / 3,6 kg 
Rozměry d × š × v 368 × 99 × 211 mm 

DPP200ZK
Akumulátor Li-ion 18V 
Max průměr kruh 20 mm 
Max průměr ovál 14 × 21 mm 
Max tloušťka materiálu 8 mm – ocel, 6 mm – nerez 
Hmotnost 9,9 / 10,5 kg
Rozměry d × š × v 417 × 127 × 215 mm 

DTD156RTJ / DTD156Z
Akumulátor Li-ion 18 V 
Otáčky naprázdno 0–2500 min–1

Počet úderů naprázdno 0–3000 min–1

Standardní šroub M5–M14 
Max. utahovací moment 155 Nm 
Upnutí / velikost vrtáku šestihran 1/4" 
Hmotnost 0,9 / 1,6 kg
Rozměry d × š × v 143 × 79 × 241 mm 

5 490,– 12 990,–

57 490,–

8 990,–

2 290,–

SSooučássttí dodáávvky jee booočnní rukkkojjeť a MMMMakpac..

SSooučássttí dodáávvky jssou 2 kks akkkumuláttooru 
BBLL185000B, rychhlonabbíjeeečkaa DCC1188RC,
hhááček aaa Makppaac. 

SSooučássttí dodáávvky jee háááček.

Lehké aku vrtací kladivo SDS-Plus fungující na 
jeden akumulátor Li-ion 18 V. Silný bezuhlíkový 
motor. Výrazně vyšší rychlost vrtání a delší doba 
použití na jedno 
nabití akumulátoru. Technologie 
XPT umožňující použití v prostředí 
se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. 
Možnost odsávání prachu pomocí 
lapače prachu nebo odsávacího adaptéru 
DX05. Technologie AWS – možnost připojení aku 
vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění 
odsávání v případě zapnutí stroje. Antivibrační 
technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace 
stroje. Elektronický vypínač, motorová brzda 
a prokluzová spojka.

Lehké a kompaktní aku sekací kladivo vhodné pro osekávání starých obkládaček 
nebo odstraňování podlahových krytin. Upínání nástroje upraveno pro
SDS-PLUS. Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující stejný výkon jako 
u elektrické verze. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou 
prašností nebo vlhkostí. Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké 
vibrace stroje. Síla úderu 3,1 J. Elektronický vypínač 
s možností regulace otáček. Možnost 
nastavení úhlu sekáče ve 
12ti stupních. LED 
osvětlení pracovní 
plochy.

Aku hydraulický děrovač pro rychlé vytvoření kulatých nebo oblých otvorů v oceli/nerezu až do 
tloušťky 8/6 mm. Maximální průměr kulatého otvoru je 20 mm, maximální rozměr oválného 
otvoru je 14 × 21 mm. Maximální vzdálenost od kraje materiálu je 40 mm. Automatický návrat 
razníku do původní polohy. Možnost přenastavení úhlu stroje 360°.

Lehké a kompaktní rázový šroubovák fungující na 
jeden akumulátor Li-ion 18 V. Velmi rychlé šroubování 
díky vysokým otáčkám stroje. Hliníkový kryt stroje. 
LED osvětlení pracovní plochy.

0,–

m. Maximální průměr kulatého otvoru je 20 mm, maximální rozměr oválného
21 mm. Maximální vzdálenost od kraje materiálu je 40 mm. Automatický návrat 
odní polohy. Možnost přenastavení úhlu stroje 360°.

DHR182Z DHK180ZJ 

DPP200ZK

DTD156RTJ 

DTD156Z

SSooučáástí dooddávkky jjje boččnní rukoooojeť
aa hlouuubkovvýý dorrazzz.

Součáásttí ddodávky je pppřepravní kuufr,,
bbočční rukojeť,, razník 12mmm,,
maatrice 12mmmm a sada klííčů..
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Aku radio / přehrávač / nýtovačky
Aku rádio
DMR115

Aku přehrávač
DMR203

Aku nýtovačky
DRV150RFJ / DRV150ZJ

Aku nýtovačky
DRV250RFJ / DRV250ZJ

DMR115
Frekvence pásma (FM) 87,5–108 MHz 
Frekvence DAB 174,928–239,2 MHz 
Frekvence DAB+ 174,928–239,2 MHz 
Max. výkon 2× 5 W + 25 W 
Hmotnost 4,8 / 5,5 kg 
Rozměry d × š × v 268 × 164 × 295 mm 

DMR203
Max. výkon 10 / 3,5 W 
Hmotnost 2,7 / 3,7 kg 
Rozměry d × š × v 217 × 206 × 199 mm 

DRV150RFJ / DRV150ZJ
Akumulátor Li-ion 18 V 
Průměr nýtu 2,4; 3,2; 4,0 a 4,8 mm 
Tažná síla 10000 N 
Výška zdvihu 25 mm 
Hmotnost 1,6 / 2,2 kg
Upnutí / velikost vrtáku šestihran 1/4" 
Rozměry d × š × v 313 × 90 × 287 mm 

DRV250RFJ / DRV250ZJ
Akumulátor Li-ion 18 V 
Průměr nýtu 4,8; 6,0 a 6,4 mm 
Tažná síla 10000 N 
Výška zdvihu 30 mm 
Hmotnost 1,8 / 2,4 kg
Upnutí / velikost vrtáku šestihran 1/4" 
Rozměry d × š × v 323 × 80 × 287 mm 

5 990,–

3 990,–

SSoučáástí ddodáávkkky 
jjee adaaptérrr proo pppřippojjeení 
ddo sítttě.

SSooučásttíí dodávkky je addappptérr pro ppřřipojenníí do sítě..

Stavební aku rádio s velmi dobrou kvalitou zvuku. Pracuje na 
Li-ion akumulátory 12 / 14,4 / 18 V nebo na síťový adaptér. 
Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie 
Bluetooth řady 2 verze 5.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, 
ve volném prostoru až 30 m. Možnost nabíjení externího 
přístroje pomocí USB (DC5 V / 2,4 A). Rádio umožňuje 
příjem digitálního signálu DAB a DAB+. IP64 – ochrana 
proti prachu a stříkající vodě. Automatické ladění 
s možností uložení 5 stanic. Stereo reproduktory 
s wooferem. Možnost dokonalého vyladění zvuku 
pomocí ekvalizéru. Pogumování hran rádia jako 
ochrana proti poškození. Anténa integrovaná 
v rukojeti.

Aku přehrávač nabízející velmi dobrou kvalitou zvuku. Pracuje na Li-ion akumulátory 12 / 14,4 / 
18 V nebo na síťový adaptér. Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth 
řady 2 verze 5.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, ve volném prostoru až 30 m. Možnost připojení 
externího zdroje pomocí USB. Technologie TWS – možnost propojení 2 až 10 přehrávačů DMR203 
pro získání doknalého stereo zvuku. Možnost dokonalého vyladění zvuku pomocí ekvalizéru. 
Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (5 V / 2,1 A). IP65 – ochrana proti prachu 
a stříkající vodě. Úložný box pro externí zařízení. Reproduktory 101,6 mm pro basy, 36 mm 
pro výšky. Pogumování stroje jako ochrana proti poškození. Až 32 hodin hudby na jedno nabití 
BL1860B.

Lehké a kompaktní aku nýtovačky fungující na jeden 
akumulátor Li-ion 18V Umožňuje práci s ocelovými 
i nerezovými nýty o průměru 2,4; 3,2; 4,0 a 4,8 
mm. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití 
na jedno nabití akumulátoru. Technologie XPT umožňující 
použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Velmi 
rychlé nýtování. Tenké provedení ústí stroje umožňuje práci ve 
stísněných prostorech. Spolehlivé uchycení nýtu v kleštině, není 
třeba přidržovat nýt ani při práci kolmo k zemi. Plastový zásobník 
na použité dříky. LED osvětlení pracovní plochy.

Lehké a kompaktní aku nýtovačky fungující na jeden akumulátor 
Li-ion 18V Umožňuje práci s ocelovými nýty o průměru 
4,8 mm, 6,0 mm a 6,4 mm, nerezovými nýty 4,8 mm. 
Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno 
nabití akumulátoru. Technologie XPT umožňující použití v prostředí 
se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Velmi rychlé nýtování. Tenké 
provedení ústí stroje umožňuje práci ve stísněných prostorech. 
Spolehlivé uchycení nýtu v kleštině, není třeba přidržovat nýt ani při 
práci kolmo k zemi. Plastový zásobník na použité dříky. LED osvětlení 
pracovní plochy.

DMR115

DMR203

SSooučássstí doddáávky jsooou saddyy 44,8 mmmm,
66,,0 mmmm a 6,444 mm, hháčeek aa MMakpaaaac. 

29 990,– 24 990,–

SSooučássttí dodáávvky jssou 2 kks akkkummuláttooru 
BBLL183000B, rychhlonabbíjeeečkaa DCC1188RC, saaaady 
44,,8 mmmm, 6,0 mmmm a 66,4 mmm, hhááčček a MMMMakpac.. 

DRV250RFJ DRV250ZJ

27 990,– 22 990,–

SSooučássttí dodáávvky jssou 2 kks akkkumuláttooru 
BBLL183000B, rychhlonabbíjeeečkaa DCC1188RC, saaaady 
22,,4 mmmm, 3,2 mmmm, 4,,0 mmmmm a 44,,8mm, hhhháček 
aa Makppac. 

SSooučássstí doddáávky jsooou ssadyyy 22,4 mmmm,
33,,2 mmmm, 4,0 mmm aa 4,,,8mmm,,
hhááček aa Makkppac. 

DRV150RFJ DRV150ZJ
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Aku vyhřívané desky / utahováky / řezač
Aku vyhřívané deky
DCB200A / CB100DA

DCB200A CB100DA
Akumulátor Li-ion 14,4 / 18 V BL1041B – 4 hod 
Velikost 1400 × 700 mm BL1041B – 7,5 hod 
Doba použití Hi BL1860B – 10 hod BL1041B – 14 hod 
Doba použití Mid BL1860B – 20 hod Hi: 9,5W, Mid: 4,5 W 
Doba použití Lo BL1860B – 35 hod 1400 × 700 mm 
Hmotnost 0,58 kg 0,5 kg 

DFL020FZ DFL063FZ
Akumulátor Li-ion 18 V Li-ion 18 V 
Otáčky naprázdno 100–1300 min–1 180–1300 min–1

Upnutí / velikost vrtáku 3/8" 3/8"
Max. utahovací moment 0,5–2 Nm 1,5–6,5 Nm 
Hmotnost 1 / 1,6 kg 1,1 / 1,7 kg 
Rozměry d × š × v 397 × 74 × 116 mm 397 × 74 × 116 mm 

2 590,–

2 590,–

SSooučásttí dodávvkky
je adappttér 18 // 114,4 VV.

SSooučástí ddodávkyy jje adapptér r 10,88 / 122 V CXT.

Vyhřívaná deka umožňuje pohodlí uživateli při práci v mrazech a funguje na akumulátory 
Li-ion 18 V, 14,4 V nebo 12 V. Deka je vyrobená z polyesteru, barevné provedení – černá vnější 
část, modrá vnitřní část. Rozměry deky jsou 1,4 × 0,7 m, rozměry vyhřívané plochy – 35 × 25 cm. 
Deku je možné rozprostřít kolem ramen nebo okolo pasu a upnout pomocí stiskacího knoflíku 
nebo šňůrky. Deka umožňuje vyhřívání až po dobu 35 hodin (s BL1860B). Deku je možné prát 
v automatické pračce a sušit v sušičce.

DCB200A

CB100DA

Aku ráčnové utahováky
WR100DSA / WR100DZ 

Aku úhlové utahováky
DFL020FZ / DFL063FZ

Aku řezač závitových tyčí
SC103DZ

WR100DSA / WR100DZ 
Akumulátor Li-ion 12 V CXT 
Velikost 0–800 min–1

Doba použití Hi 47,5 Nm 
Doba použití Mid čtyřhran 3/8" a 1/4"
Doba použití Lo M5–M12 
Hmotnost 1 / 1,2 kg 
Rozměry d × š × v 341 × 67 × 63 mm 

SC103DZ
Akumulátor Li-ion 12V CXT
Velikost ocel M6, M8, M10 
Doba použití Hi 2,5 m/s2

Doba použití Mid 2,5 / 2,8 kg 
Rozměry d × š × v 180 × 107 × 289 mm 

3 790,–

19 990,–

5 990,–

19 990,–

12 990,–SSooučástí ddodávkyy je upínání ččtyřřhrann 1//4"
aa uupínánníí čtyřhran 3/8". 

SSooučástí ddodávkyy je 1 ks aakuummullátoruuu BBL1021BBB,,
nnaabíječkaaa DC10SBB, upínání ččttyřhhran 11/44"
aa uupínánníí čtyřhran 3/8". 

Lehké a kompaktní aku ráčnové utahováky fungující na jeden akumulátor Li-ion 12 V CXT. 
Jednoduchá výměna hřídele upínání – upnutí čtyřhran 3/8" i čtyřhran 1/4". Nízká výška hlavy 
umožňuje použití i ve stísněných prostorech. Maximální utahovací moment 47,5 Nm. Jednoduché 
přepnutí L/P chodu. Elektronický vypínač. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť. 
LED osvětlení pracovní plochy.

Speciální aku utahováky pro automobilový průmysl nebo pro aplikace, kde je vyžadováno přesné 
nastavení utahovacího momentu. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Pozvolný rozběh zabraňující 
zpětnému rázu. Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné 
poloze vypínače po výměně akumulátoru. Možnost nastavení parametrů přes USB.

Ideální pomocník pro řezání závitových tyčí fungující na akumulátor Li-ion 12 V CXT. Velmi nízká 
hmotnost, kompaktní tvar – vhodné pro práce nad hlavou. Dokonalé vyvážení zaručuje velmi 
pohodlnou a bezpečnou práci. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Dokonalý řez bez otřepů. Možnost 
nastavení zpětného chodu nebo aretace. Velké množství řezů na jedno nabití akumulátoru. 
Možnost nastavení dorazu a vodítek. Osvětlení pracovní plochy

WR100DZ 

DFL063FZ

WR100DSA

DFL020FZ

SC103DZ

SSSoučččástí ddoddávvvkky jee krytttt 
ssttrojjee a hhloubkkkový ddorazzz.
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Sponkovačky / hřebíkovačky
Pneumatická sponkovačka
AT638A

Pneumatická hřebíkovačka
AN454

Pneumatická hřebíkovačka
AN924

Pneumatická hřebíkovačka
AF506

AT638A
Akumulátor 4,9–8,3 bar 
Velikost 18 GA 
Doba použití Hi 6,35 mm 
Doba použití Mid 15-38 mm 
Doba použití Lo 100 ks 
Hmotnost 1,2 kg 
Rozměry d × š × v 230 × 75 × 251 mm 

AN924
Typ hřebíku kulatý spojovaný plastem 
Úhel 21° 
Průměr hřebíku 2,9–3,76 mm 
Délka hřebíku 50–90 mm 
Obsah zásobníku 64–73 ks 
Pracovní tlak 4,9–8,3 bar 
Hmotnost 3,8 kg 
Rozměry d × š × v 560 × 117 × 348 mm 

AN924
Typ hřebíku kulatý spojený drátem 
Průměr hřebíku 3 mm 
Délka hřebíku 19–45 mm 
Obsah zásobníku 120 ks 
Pracovní tlak 4,9–8,3 bar 
Hmotnost 2,4 kg 
Rozměry d × š × v 256 × 117 × 271 mm 

AF506
Typ hřebíku Kolářský hřebík 
Délka hřebíku 15–50 mm 
Obsah zásobníku 100 ks 
Pracovní tlak 4,9–8,3 bar 
Hmotnost 1,3 kg 
Rozměry d × š × v 250 × 70 × 256 mm 

2 590,–

5 490,– 5 990,–

2 390,–

SSooučástí ddodávky jjee komppresooorovvá vsuuvvkaa a kufr...

SSooučástí ddodávky jjee komppresooorovvá vsuuvvkaa. 
SSooučástí ddodávky jjee komppresooorovvá vsuuvvkaa. 

SSooučástí ddodávky jjee komppresooorovvá vsuuvvkaa a kufrr..

Lehká a kompaktní sponkovačka. Dobře vyvážený stroj pro pohodlnou práci. Upravené užší ústí. 
Možnost beznástrojového otevření ústí pro odstranění vadného hřebíku. Jednoduše nastavitelná 
hloubka zaražení. Možnost nastavení jednotlivého nebo sériového sponkování. Možnost 
očištění pracovního prostoru vzduchem. Odvod vzduchu otočný o 360°. Ergonomicky tvarovaná 
pogumovaná rukojeť.

Ideální pomocník pro střechaře. Pro střechařské hřebíky s kulatou hlavou 19–45 mm spojené 
drátem. Speciální tvar ústí hřebíkovačky. Jednoduché beznástrojové doplnění hřebíků do 
zásobníku. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť. Možnost přepnutí režimu jednotlivého 
a sériového hřebíkování. Jednoduché beznástrojové nastavení hloubky zaražení hřebíku. Hák 
umožňující zavěšení stroje. Pogumované tělo slouží jako ochrana proti poškození.

Pro hřebíky s kulatou hlavou páskované v plastu pod úhlem 21°. Protiskluzový adaptér ústí 
hřebíkovačky. Jednoduché doplnění hřebíků do zásobníku. Ochrana stroje proti hřebíkování 
naprázdno. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť. Možnost přepnutí režimu jednotlivého 
a sériového hřebíkování. Jednoduché beznástrojové nastavení hloubky zaražení hřebíku. Hák 
umožňující zavěšení stroje. Pogumované tělo slouží jako ochrana proti poškození.

Kompaktní hřebíkovačka pro kolářské hřebíky 15–50 mm. Dobře vyvážený stroj pro 
pohodlnou práci. Upravené užší ústí hřebíkovačky. Odpovídá normě EN ISO 11148-13. Možnost 
beznástrojového otevření ústí pro odstranění vadného hřebíku. Jednoduše nastavitelná hloubka 
zaražení. Možnost očištění pracovního prostoru vzduchem. Odvod vzduchu otočný o 360°. 
Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť.

AT638A

AN454 AN924

AF506
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UŽ BRZY!

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

Váš prodejce:

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby • ceny jsou doporučené prodejní s DPH
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.12


