
Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 1.699 2.109

Caracteristică (unitate de masură) DDF480RMJ

Capacitate acumulator (V/Ah) 18 / 4.0

Timp de încărcare acumulator (min) 36

Turaţie în gol (rot/min) 0-1,550 / 0-400

Deschidere mandrină (mm) 1.5 - 13

Capacitate de găurire (mm) oțel / lemn 13 / 38 

Trepte ambreiaj 16 + 1

Moment de rotație (Nm) ridicat /scăzut 54 / 36

Frână electrică Da

Trepte mecanice de viteză 2 

Turație variabilă Da

Inversor de sens Da

Lumină de lucru Da

Greutate conform EPTA (kg) 1.5
Componența pachetului de livrare : Mașină DDF480, 

acumulatori BL1840 (2 buc), încărcător DC18RC 

protecție acumulator, agățătoare de curea, bit combi, 

valiză de plastic pentru transport tip Makpac, manual 

de utilizare în limba română.

• Motor fără perii pentru productivitate si

randament ridicate

• Protecție ridicată împotriva prafului prin

tehnologia Extreme Protection 

• Indicator pentru capacitatea de încărcare

a bateriei acționat prin simpla apăsare a 

întrerupatorului

• Controlul electronic al turației permite

selectarea vitezei optime de lucru

• Mandrina rapidă permite schimbarea

ușoară a accesoriilor

• Angrenaj metalic pentru o durabilitate

ridicată

• Model compact și usor pentru o 

manevrabilitate ridicată

• Mâner cauciucat moale pentru o prindere

sigură și confort ridicat în utilizare

• Lumină de lucru LED 

2.023 lei

        lei2.023



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 1,399 1,739

Caracteristică (unitate de masură) DHP459RFJ

Capacitate acumulator (V/Ah) 18 / 3.0

Timp de încărcare acumulator (min) 22

Turaţie în gol (rot/min) 0-1,500 / 0-400

Bătăi pe minut 0 – 22,500 / 0 – 6,000

Deschidere mandrină (mm) 1.5 - 13

Capacitate de găurire (mm) oțel / lemn / 

zidărie
13 / 38 / 13

Trepte ambreiaj 16 + 1

Moment de rotație (Nm) ridicat /scăzut 45 / 25

Frână electrică Da

Trepte mecanice de viteză 2 

Turație variabilă Da

Inversor de sens Da

Lumină de lucru Da

Greutate conform EPTA (kg) 1.5

Componența pachetului de livrare : Mașină DDF459, 

acumulatori BL1830 (2 buc), încărcător DC18RC 

protecție acumulator, agățătoare de curea, bit combi, 

valiză de plastic pentru transport tip Makpac, manual 

de utilizare în limba română.

• Motor fără perii pentru

productivitate si randament ridicate

• Controlul electronic al turației

permite selectarea vitezei optime de 

lucru

• Mandrina rapidă permite schimbarea

ușoară a accesoriilor

• Angrenaj metalic pentru o 

durabilitate ridicată

• Model compact și usor pentru o 

manevrabilitate ridicată

• Mâner cauciucat moale pentru o 

prindere sigură și confort ridicat în 

utilizare

• Lumină de lucru LED 

1.665 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

225 mm
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Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)

Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 1,559 1,939

Caracteristică (unitate de masură) DDF448RMJ

Capacitate acumulator (V/Ah) 14,4 / 4.0

Timp de încărcare acumulator (min) 36

Turaţie în gol (rot/min) 0-1,800 / 0-350

Deschidere mandrină (mm) 1.5-13

Capacitate de găurire (mm) otel / lemn 10 / 65

Trepte ambreiaj 21 + 1

Moment de rotatie (Nm) ridicat /scazut 77 / 43

Frână electrică Da

Trepte mecanice de viteză 2 

Turație variabilă Da

Lumină de lucru tip LED Da

Inversor de sens Da

Greutate conform EPTA (kg) 2,2

• Indicator pentru gradul de 

încărcare al bateriei :

• 3 linii indică mai mult de 

50% grad de încarcare

• 2 linii indica între 20-50%

• 1 linie indică mai putin de 

20% din încărcare

• Variator de viteză pe

întrerupător

• Mâner cauciucat moale pentru 

o prindere ușoară

• Carcasă metalică pentru 

durabilitate ridicată.

Componența pachetului de livrare : Mașină 

DDF448, acumulator BL1430 (2 buc), încărcător 

DC18RC, protecție acumulator, bit combinat 2-5 (2 

buc), mâner lateral, valiză de plastic, manual de 

utilizare în limba română. 1.655 lei1.856 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 1,599 1,989

Caracteristică (unitate de masură) DTD134RFE

Capacitate acumulator (V/Ah) 14.4 / 3.0

Timp de încărcare acumulator (min) 22

Turație în gol (rot/min) 0 – 2.400

Bătăi (min-1) 0 – 3,200

Capacitate                                     Șuruburi M4 – M8

Bolțuri normale M5 – M14

Bolțuri de rezistență M5 – M12

Șuruburi autofiletante (mm) 22 - 125

Frână electrică Da

Cuplu maxim (Nm) 155

Turație variabilă Da

Lumină de lucru Da

Inversor de sens Da

Greutate conform EPTA (kg) 1.2

• Protecție ridicată împotriva

prafului prin tehnologia

Extreme Protection  

• Indicator pentru nivelul de 

încărcare a bateriei acționat

prin simpla apăsare a 

întrerupătorului

• Mâner cauciucat moale pentru

o prindere sigură și confort

ridicat în utilizare

Componența pachetului de livrare : Mașină 

DTD134Z, încărcător DC18RC, acumulatori BL1430 (2 

buc) agățătoare de curea, valiza de plastic pentru 

transport, manual de utilizare în limba română.

1.856 lei1.904 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 2,299 2,859

Caracteristică (unitate de masură) DHR243RFE

Capacitate acumulator (V/Ah) 18 / 3.0

Timp de încărcare acumulator (min) 22

Funcții (nr) 3

Bătăi pe minut 0 – 4,700

Turaţie în gol (rot/min) 0-950

Energie de impact (J) 2,0

Prindere SDS-PLUS

Capacitatea de găurire (mm)

Metal 13

Lemn 27

Beton 24

Turație variabilă Da

Inversor de sens Da 

Limitator de cuplu (ambreiaj) Da

Frână electrică Da

Greutate conform EPTA (kg) 3,4

• Motor fără perii pentru

productivitate și randament ridicat

precum și dimensiuni compacte.

• 3 moduri de operare : rotație, 

rotație cu percuție și percuție. 

• Mandrina rapidă permite 

schimbarea ușoară a accesoriilor. 

• Controlul electronic al turației

permite selectarea vitezei optime

de lucru.

• Limitatorul de cuplu va opri

funcționarea mașinii în momentul

în care se întalnește armatura.

• Mâner cauciucat moale pentru o 

prindere sigură și confort ridicat în

utilizare.

Componența pachetului de livrare : Mașină DHR243, 

acumulatori BL1830 (2 buc), încărcător DC18RC, 

mandrină rapidă, protecție acumulator, limitator 

adâncime, valiză de plastic pentru transport, manual 

de utilizare în limba română.

353 mm
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2.737 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 1,849 2,299

Caracteristică (unitate de masură) DHR241RFJ

Funcții (nr) 3

Timp de încărcare acumulator (min) 22

Turaţie în gol (rot/min) 0-1,100 

Bătăi pe minut 0 – 4,000

Energie de impact (J) 2,0

Prindere SDS-PLUS

Capacitatea de găurire (mm)

Metal 13

Lemn 26

Beton 20

Turație variabilă Da

Inversor de sens Da 

Limitator de cuplu (ambreiaj) Da

Frână electrică Da

Greutate conform EPTA (kg) 3,5

• Controlul electronic al turației

permite selectarea vitezei

optime de lucru

• Limitatorul de cuplu va opri

funcționarea mașinii în 

momentul în care se întalnește

armătura

• 3 moduri de operare : rotație, 

rotație cu percuție și percuție

• Mâner cauciucat moale pentru 

o prindere sigură și confort 

ridicat in utilizare 

• Periile de carbon pot fi 

schimbate din exterior. 

Componența pachetului de livrare : Mașină 

DHR241, încărcător DC18RC, acumulatori BL1830 

(2 buc), limitator de adâncime, valiză de transport 

tip Makpac, manual de utilizare în limba română.

2.200 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 519 649

Caracteristică (unitate de masură) DF030DWE

Capacitate acumulator (V/Ah) 10.8 / 1,3

Turaţie în gol (rot/min) 0-1.300 / 0-350

Deschidere mandrină (mm) 1.5 - 10

Capacitate de găurire (mm) oțel / lemn 10 / 21

Trepte ambreiaj 18 + 1

Moment de rotație (Nm) ridicat /scăzut 24 / 14

Frână electrică Da

Trepte mecanice de viteză 2 

Turație variabilă Da

Inversor de sens Da

Lumină de lucru Da

Greutate conform EPTA (kg) 0,89

Componența pachetului de livrare : Mașină DF030D, 

acumulatori BL1013 (2 buc), încărcător DC10WA, bit 

combi, cutie depozitare accesorii, teacă textilă, valiză 

de plastic pentru transport, manual de utilizare în 

limba română.

• Controlul electronic al turației

permite selectarea vitezei optime

de lucru

• Model compact și usor pentru o 

manevrabilitate ridicată

• Mâner cauciucat moale pentru o 

prindere sigură și confort ridicat

în utilizare

• Lumină de lucru LED 

618 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 219 279

Caracteristică (unitate de masură) CL102DZX

Debit de aer (m3/min) 0,9

Capacitate de aspirare (mL)

Sac textil 500

Sac de hârtie 330

Timp de lucru (min)

Treapta 1 21

Treapta 2 13

Greutate conform EPTA (kg) 1,1

• Mâner ergonomic cu 

întrerupător situat ideal

• Capul pivotant de aspirare 

menține peria cat mai aproape 

de suprafața de aspirare, facând 

ușoara aspirarea chiar și în 

spațiile înguste. 

• Acumularea prafului în jurul 

rolelor de ghidare este redusă 

datorită distanței mari între 

dispozitivele de ștergere si 

fiecare rolă

• 2 viteze de aspirare

Componența pachetului de livrare : Mașină 

CL102D, ansamblu perie, duză de asamblare,  

țeavă de aspirare, filtru (montat din fabrică), pre-

filtru (montat din fabrică), 5 saci de hârtie, manual 

de utilizare în limba română.

260 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 2,499 3,099

Caracteristică (unitate de masură) HR4013C

Funcții (nr) 2

Putere (W) 1,100

Turaţie în gol (rot/min) 250 - 500

Bătăi pe minut 1,450 – 2,900

Energie de impact (J) 8,0

Capacitate de găurire (mm)

Cu burghiu SDS-MAX 40

Carotă 105

Greutate conform EPTA (kg) 6,8

• Nivel de vibrații redus datorită 

construcției separate a elementelor 

de susținere și zona motorului

• Funcția Soft NoLoad va reduce 

automat viteza de lucru a motorului 

în relanti pentru a suprima vibrațiile 

• Schimbător de funcții ușor de 

manevrat și amplasat în partea de 

sus pentru a preveni distrugerea 

acestuia.

• Posibilitatea de blocare a 

întrerupătorului în funcția de 

dăltuire, pentru ușurință în utilizare

• Lampă de avertizare pentru 

înlocuirea periilor de carbon

• Lampă de avertizare pentru 

prezența tensiunii

Componența pachetului de livrare : Mașină 

HR4013C, limitator de adâncime, mâner găurire, 

mâner spargere, rezervă vaselină, cutie de plastic,

manual de utilizare în limba română.

479 mm

2
6
3
 m

m

2.975 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 2,699 3,349

Caracteristică (unitate de masură) HR3541FC

Putere (W) 850

Turaţie în gol (rot/min) 315 - 630

Bătăi pe minut 1,650 – 3,300

Energie de impact (J) 5,7

Capacitate de găurire (mm)

Beton 35

Metal 13

Lemn 32

Carotă 90

Greutate conform EPTA (kg) 5,6

• Nivel de vibrații redus datorită 

construcției separate a 

elementelor de susținere și a 

zonei motorului prin funcția 

AVT

• 3 moduri de operare : rotație, 

rotație cu percuție și percuție

• Lumină de lucru 

• Schimbător de funcții ușor de 

manevrat și amplasat în partea 

de sus pentru a preveni 

distrugerea acestuia.

• Lampă indicatoare a gradului 

de uzură a periilor de carbon

Componența pachetului de livrare : Mașină 

HR3541FC, limitator de adâncime, mâner lateral, 

rezervă vaselină, valiza de plastic pentru transport, 

manual de utilizare în limba română. 3.213 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 2,399 2,979

Caracteristică (unitate de masură) HR4003C

Putere (W) 1,100

Turaţie în gol (rot/min) 250 - 500

Bătăi pe minut 1,450 – 2,900

Energie de impact (J) 8,3

Capacitate de găurire (mm)

Cu burghiu SDS-MAX 40

Carotă 105

Greutate conform EPTA (kg) 6,2

• Schimbător de funcții ușor de 

manevrat

• Controlul electronic al turației

permite selectarea vitezei

optime de lucru.

• Limitatorul de cuplu va opri

funcționarea mașinii în

momentul în care se întalnește

armatura.  

Componența pachetului de livrare : Mașină 

HR4003C, limitator de adâncime, mâner lateral,, 

rezervă vaselină, valiză de plastic pentru transport, 

manual de utilizare în limba română.

2.855 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 6,999 8,679

Caracteristică (unitate de masură) HM1801

Putere (W) 2000

Bătăi pe minut 1.100

Energie de impact (J) 44,9

Prindere (mm) 28,6mm hex

Greutate conform EPTA (kg) 29,7

• Lampă de avertizare în cazul 

problemelor cu cablu de 

alimentare.

• Plăcuță de gravare pentru 

datele de identificare

Componența pachetului de livrare : Mașină 

HM1801, cheie hex, manual de utilizare în limba 

română.

8.332 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

3
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Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)

Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 1,799 2,239

Caracteristică (unitate de masură) AN943K

Tip de cuie Cap îndoit

Grosime cuie (mm) 2,9 – 3,3 

Lungime cuie (mm) 50 – 90 

Capacitate magazie de cuie (bucăți) 60 - 84

Presiunea aerului (Mpa) 0,44 – 0,83

Greutate conform EPTA (kg) 3,9

• Port de evacuare a aerului 

multidirectional, proiectat sa 

evacueze departe de operator

• 3 moduri selectabile de 

declanșare a tipului de 

actionare și de reglare a 

adâncimii de lucru

• Cap cauciucat pentru a preveni 

alunecarea

• Clamă retractabilă pentru o 

agățare ușoară

• Magazie de cuie ușor de 

încărcat

Componența pachetului de livrare : Mașină 

AN943K, ochelari de protecție, rezervă ulei, valiză 

de transport, manual de utilizare în limba română.

Cod produs
Diametru

(mm)
Lungime 

(mm)
Nr.cuie pe

carton (mm)
Forma 

corpului
Tratament

F-30566 2.9 60 3000 neted netratat

F-30579 3.1 75 3000 neted netratat

F-30601 3.1 83 3000 neted netratat

F-31645 3.3 90 3000 neted galvanizat

Accesorii pentru AN943K 

2.141 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 579 719

Caracteristică (unitate de masură) AT638

Lățime capse (mm) 6.35

Lungime capse (mm) 15 - 38

Capacitate magazie de capse (bucăți) 100

Presiunea aerului (Mpa) 0,39 – 0,78

Greutate conform EPTA (kg) 1.5

• Port de evacuare a aerului 

multidirectional, proiectat sa 

evacueze departe de operator

• Corp cauciucat pentru a preveni 

alunecarea

• Magazie de capse ușor de 

încărcat

Componența pachetului de livrare : Mașină 

AT638, ochelari de protecție, rezervă ulei, valiză de 

transport, manual de utilizare în limba română.

689 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 1,399 1,739

Caracteristică (unitate de masură) TW0200

Putere (W) 380

Turație (min-1) 0 – 2,200

Batăi (min-1) 0 – 2,200

Portsculă (”) 1/2

Capacitate

Bolț normal M10 - M16

Bolț de rezistență M8 – M12

Cuplu maxim (Nm) 200

Turație variabilă Da

Inversor de sens Da

Greutate conform EPTA (kg) 2,2

• Controlul electronic al turației

permite selectarea vitezei

optime de lucru. 

• Echilibrare bună prin mânerul 

central 

• Mâner cauciucat moale pentru

o prindere sigură și confort

ridicat în utilizare. 

• Periile de carbon pot fi 

schimbate din exterior. 

Componența pachetului de livrare : Mașină 

TW0200, valiză de plastic pentru transport, 

agățătoare de curea, manual de utilizare în limba 

română.

1.665 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 4,799 5,959

Caracteristică (unitate de masură) DBM131

Putere (W) 1,700

Turație (rot/min) 0 - 1,100 / 0 – 2,300

Portsculă M18

Diametru de prindere pe suport (mm) 53

Capacitatea de găurire (mm)

Prima viteză 132

A doua viteză 70

Variator de turație Da

Greutate conform EPTA (kg) 6,1

• Capacitatea de limitare a 

cuplului electronic si de control 

a vitezei

• Ideală pentru găuriri precise în 

beton și în piatră naturală

• Limitator de cuplu electronic și 

viteză constantă chiar și în 

sarcină

Componența pachetului de livrare : Mașină 

DBM131, furtun adaptor pentru lichidul de răcire, 

mâner lateral, valiză metalică pentru transport, 

manual de utilizare în limba română.

5.713 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 7,999 9,919

Caracteristică (unitate de masură) DBM230

Putere (W) 2,500

Turație (rot/min) 390 / 1,040 / 1,700

Capacitatea de găurire (mm) 230mm

Portsculă M18

Greutate conform EPTA (kg) 11,2

• 3 trepte mecanice de viteze

• Regulator de apă

• Protecție la suprasarcină : daca 

ambreiajul patinează se va 

decupla automat. 

• Lampă de avertizare pentru 

supraîncărcare în sarcină

Componența pachetului de livrare : Mașină 

DBM230, furtun adaptor pentru lichidul de răcire, 

manual de utilizare în limba română.
Cod

model
Descriere

P-41115 CAROTA DIAMANTATA 102x400mm  DBM230 TAIERE UMEDA

P-41143 CAROTA DIAMANTATA 112x400mm  DBM230 TAIERE UMEDA

P-65838 CAROTA DIAMANTATA 132x400mm  DBM230 TAIERE UMEDA

P-65822 CAROTA DIAMANTATA 122x400mm  DBM230 TAIERE UMEDA

P-54190 Stand DBM230

Accesorii optionale pentru mașina DBM230

9.522 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 6,999 8,679

Caracteristică (unitate de masură) HB500

Putere (W) 1150

Filet ax 1/2” x 20

Capacitate de găurire (mm) 12 - 50

Mandrină (“) cu adaptor 5/8 

Puterea magnetului (N)/(kg) 9300 / 950

Turație în gol (min-1) 350 / 650

Greutate conform EPTA (kg) 18,5

• Design compact ușor de utilizat

• 2 viteze de lucru

• Oferă cuplu ideal atât pentru 

găurile de mici cât și de mari 

dimensiuni, care acoperă 

aproape toate aplicațiile de 

găurire în oțel

• Sistem de prindere tip Weldon

• Include rezervorul pentru 

lichidul de răcire

Componența pachetului de livrare : Mașină 

HB500 (stand magnetic și mașina montate 

împreună), set chei inbus (4 buc), curea de umăr, 

apărătoare, rezervor pentru lichidul de răcire, 

suport rezervor, valiză de transport, manual de 

utilizare în limba română.

4
0
5
 m

m

Accesorii optionale pentru mașina HB500

Cod model Descriere

HB-18S BURGHIU INELAR PT HB500 18mm

HB-22S BURGHIU INELAR PT HB500 22mm

HB-26S BURGHIU INELAR PT HB500 26mm

8.332 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 999 1,239

Caracteristică (unitate de masură) SA5040C

Putere (W) 1400

Turația în gol (min-1) 2,000 - 7,800

Diametrul hartie abrazivă (mm) 125 

Diametru pad (mm) 115

Soft start Da

Limitator electronic Da

Anti restart Da

Turație variabilă Da

Greutate conform EPTA (kg) 2,5

• Super Joint System II pentru o 

durabilitate mai mare prin 

absorbția vibrațiilor

• Un nou design al carcasei 

motorului cu un mecanism de 

blocare mai sigur

• Limitator electronic pentru 

protecția la suprasarcină

Componența pachetului de livrare : Mașină 

SA5040C, pad, disc abraziv 125mm, cheie, mâner, 

manual de utilizare în limba română.

1
2
1

m
m

1.189 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 1,499 1,859

Caracteristică (unitate de masură) 2712

Putere (W) 2,000

Turația în gol (min-1) 3,400

Diametrul pânză (mm) 315

Capacitate de tăiere (mm) 115

La 0° 85

La 45° 58

Capacitate tăieri înclinate (°) 0-45

Dimensiuni (lungime x lățime x înalțime) 

(mm)
700 x 1,670 x 810

Greutate conform EPTA (kg) 54

• Include extensia mesei pe 

partea stângă.

• Conectare ușoară la un sistem 

de aspirație.

• 2 roți pentru deplasare ușoară

Componența pachetului de livrare : Mașină 

2712, pânză, opritor paralel, prelungitor masă, set 

chei, mâner, manual de utilizare în limba română.

1.785 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 499 619

Caracteristică (unitate de masură) BO5031

Putere (W) 300

Oscilații pe minut 4.000 – 12.000

Diametru hârtie abrazivă (mm) 125

Diametru pad (mm) 123

Greutate conform EPTA (kg) 1,3

• Mâner cauciucat ergonomic 

amplasat pentru o prindere 

sigură.

• Variator de turație pentru 

selectarea vitezei optime de 

lucru în funcție de aplicație. 

• Posibilitatea de atașare a unui 

dispozitiv de aspirare.

Componența pachetului de livrare : Mașină 

BO5031, hârtie abrazivă, sac colector din hârtie, 

carcasă de plastic pentru sacul colector, manual 

de utilizare în limba română.

594 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 549 689

Caracteristică (unitate de masură) BO5041

Putere (W) 300

Oscilații pe minut 4.000 – 12.000

Diametru hârtie abrazivă (mm) 125

Diametru pad (mm) 123

Greutate conform EPTA (kg) 1,4

• Corp cu design ergonomic și 

prindere frontal-rotativă pentru 

mai mult control si confort.

• Mâner cauciucat ergonomic 

amplasat pentru o prindere 

sigură.

• Variator de turație pentru 

selectarea vitezei optime de 

lucru în funcție de aplicație. 

• Posibilitatea de atașare a unui 

dispozitiv de aspirare.

Componența pachetului de livrare : Mașină 

BO5041, hârtie abrazivă, sac colector de hârtie, 

carcasâ de plastic pentru sacul colector, mâner 

lateral, manual de utilizare în limba română.

654 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 799 999

Caracteristică (unitate de masură) DP4011

Putere (W) 720

Turație în gol (min-1) 0 -2,900 / 0 – 1.200

Deschidere mandrină (mm) 1,5 - 13

Capacitate de găurire (mm)

Oțel (treapta 1 / treapta 2) 8 / 13

Lemn (treapta 1 / treapta 2) 25 / 40

Turație variabilă Da

Inversor de sens Da

Greutate (kg) 2,3

• Mașină de viteză și eficiență 

mare.

• Construcție metalică pentru 

rezistență sporită

• Mâner cauciucat moale pentru 

o prindere sigura si confort 

ridicat in utilizare.

• Limitator de cuplu pentru 

prevenirea reculului.

Componența pachetului de livrare : Mașină 

DP4011, limitator de adâncime, mâner lateral, 

manual de utilizare în limba română

950 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 899 1,119

Caracteristică (unitate de masură) DS4011

Putere (W) 750

Turație în gol (min-1) 600

Deschidere mandrină (mm) 1,5 - 13

Capacitate de găurire (mm)

Oțel 13

Lemn 36

Inversor de sens Da

Greutate (kg) 2,8

• Mâner în formă de D cu 

posibilitatea de rotire la 360° și 

24 de poziții de fixare

• Construcție metalică pentru 

rezistență sporită

• Maner cauciucat moale pentru 

o prindere sigură și confort 

ridicat în utilizare.

Componența pachetului de livrare : Mașină 

DS4011, cheie de mandrină, mâner lateral, manual 

de utilizare în limba română

1.070 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 699 869

Caracteristică (unitate de masură) FS2300

Putere (W) 570

Turaţia în gol (rot/min) 0 – 2,500

Prindere (mm) 6.35 hex

Capacitate (mm)

Șuruburi gips carton 5

Șuruburi autofiletante 6

Lumină de lucru Da

Inversor de sens Da

Greutate conform EPTA (kg) 1,6

• Design tip pistol pentru o 

manevrabilitate ușoară

• Variator de viteză pe

întrerupător

• Montarea ușoară a bitului dintr-

o singură mișcare

• Ambreiaj silențios

• Acționarea în sens invers 

permite eliminarea șuruburilor 

fără demontare

Componența pachetului de livrare : Mașină 

FS2300, cap înșurubat PH2 (2 buc), manual de 

utilizare în limba română.

832 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 1,599 1,989

Caracteristică (unitate de masură) JS1602

Putere (W) 380

Curse pe minut 4,000

Capacitate de tăiere (mm)

Oțel moale până la 400N/mm2 1,6

Oțel inoxidabil până la 600N/mm2 1,2

Aluminiu până la 200N/mm2 2,5

Oțel inoxidabil până la 800N/mm2 0,8

Rază de tăiere (mm) 30

Greutate conform EPTA (kg) 1,6

• Tăiere fără pierderi de material 

prin forfecare

• Ascuțirea nu este necesară, 

datorită cuțitelor reversibile cu 

8 muchii tăietoare, cu 

schimbare rapidă

Componența pachetului de livrare : 

Mașină JS1602, cheie, manual de 

utilizare în limba română.

1.904 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 1,999 2,479

Caracteristică (unitate de masură) PC5000C

Putere (W) 1,400

Turație în gol (min-1) 10,000

Diametrul discului (exterior / interior) 

(mm)
125 / 22,23

Greutate (kg) 4,0

• Funcție anti-restart pentru 

protecție în cazul întreruperii 

curentului de alimentare

• Protecție la suprasolicitare

• Ideal pentru șlefuirea în dreptul 

colțurilor

• Posibilitatea de atașare la un 

aspirator

Componența pachetului de livrare : Mașină 

PC5000C, disc cu pastile diamantate 125mm, 

cheie hex, sac colector, set de perii, valiza de 

plastic pentru transport, manual de utilizare în 

limba română

2.379 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 2,299 2,859

Caracteristică (unitate de masură) RP1110C

Putere (W) 1,100

Turație în gol (min-1) 8,000 - 24,000

Dimensiune bucșă (mm) 8

Adâncime de prelucrat (mm) 0 - 57

Greutate (kg) 3,4

• Reglare de mare precizie pentru 

o frezare de calitate

• Mânere cauciucate moi pentru 

o prindere sigură

• Dimensiuni compacte

Componența pachetului de livrare : Mașină 

RP1110C, șablon, opritor lateral, set chei, ștuț de 

aspirare, manual de utilizare în limba română

2.737 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 1,299 1,619

Caracteristică (unitate de masură) SK102Z

Domeniul de actionare (m) 15 (30m cu receiver)

Precizia de nivelare ± 3mm / 10m

Alimentare 3 X 1,5V (LR6)

Greutate (kg) 0,32

• Domeniu de autonivelare de 

±4°. Când iese din raza de 

acționare laserul este oprit 

automat și se aprinde lampa de 

avertizare

• Aliniere orizontală și verticală

• Poate lucra în conditii de 

lumină excesivă

• Funcția de autonivelare poate fi 

oprită manual astfel încât linia 

laser poate fi proiectată în orice 

unghi.

Componența pachetului de livrare : Unitate 

principală SK102Z, suport de fixare, placă gradată, 

3 baterii, geantă textilă pentru transport, manual 

de utilizare în limba română

1.903 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 2,999 3,719

Caracteristică (unitate de masură) SL7000

Putere (W) 500

Diametru hârtie abrazivă (mm) 225

Turație în gol (rot/min) 800 – 1,450

Lungime (mm) 1,500

Greutate (kg) 4,6

• Motor amplasat în partea de 

jos a mașinii pentru echilibru 

mai bun în utilizare și pentru 

protejarea acestuia împotriva 

prafului.

• Atașarea cu ușurință a unui 

dispozitiv de aspirare

Componența pachetului de livrare : Mașină 

SL7000, 5 discuri de hârtie abrazivă, geantă textilă 

pentru transport, manual de utilizare în limba 

română

3.570 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 299 379

Caracteristică (unitate de masură) UB1101

Putere (W) 600

Volum aer (m3/min) 0 -2,8

Presiune aer (Pa) 0 -5,5

Turație în gol (rot/min) 0 -16,000

Greutate (kg) 1,9

• Viteză variabilă

• Funcție de aspirare cu atașarea 

optională a unui sac colector 

Componența pachetului de livrare : Mașină 

UB1101, manual de utilizare în limba română

356 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 799 999

Caracteristică (unitate de masură) VC2511

Putere (W) 1,100

Putere de absorbție (l/min) 3.600

Presiune aer (mbar) 180

Volum de aspirare (l) 23

Greutate (kg) 7,8

• Aspirare umedă și uscată, ideal 

pentru lucru cu sculele electrice

• Funcție automată de 

pornire/oprire în momentul 

atașării la o scula electrică 

Makita.

Componența pachetului de livrare : Mașină 

VC2511, furtun flexibil, tijă conectoare, tijă 

prelungitoare, perie, ansamblu perii pentru colțuri 

+ suport, sac de plastic, sac de hârtie, manual de 

utilizare în limba română

951 lei



Preţul de listă nu conține TVA. La acest preț se aplică toate condiţiile contractuale.

Prețul recomandat de vânzare conține TVA. Recomandăm acest preț pentru a fi afișat la raft.Makita Romania, Confidential

Model nou/înlocuiește : Disponibil din : Preț de listă (RON)
Preț recomandat

de vânzare (RON)

Nou! Iulie 2014 1,199 1,489

Componența pachetului de livrare : Mașină 

VC3511L, furtun flexibil, tijă conectoare, tijă 

prelungitoare, perie, ansamblu perii pentru colțuri 

+ suport, sac de plastic, sac de hârtie, manual de 

utilizare în limba română

• Aspirare umedă și uscată, ideal 

pentru lucru cu sculele electrice

• Funcție automată de 

pornire/oprire în momentul 

atașării la o scula electrică 

Makita.

• Sistem de curățare automată a 

prefiltrului

• Aspirarea umedă și uscată este 

permisă fără schimbarea 

filtrului.

Caracteristică (unitate de masură) VC3511L

Putere (W) 1,100

Putere de absorbție (l/min) 3,600

Presiune aer (mbar) 180

Volum de aspirare (l) 35

Greutate (kg) 8,2

1.427 lei


