
Livrată

fără acumulator

și încărcător



-1
Turație în gol: 0-2.900 min

      autofiletante: 22-125 mm
Greutate: 1,6 kg
Livrată cu șurub M4x12, agăţătoare 
de curea

Capacitate înșurubare - șuruburi

      de rezistență: M5-M12

-1Frecvență bătăi: 0-3.500 min
Moment maxim de strângere: 165 
Nm
Porstculă: 6,25 mm - 1/4"

      normale: M4-M8
      standard: M5-M16

449 lei

DTD152Z

Șurubelniță cu impact compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V B-42999

Set chei de înșurubat tije filetate

(6/8/10 mm)

DDF482Z DDF483Z

Mașină de găurit și înșurubat compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

Mașină de găurit și înșurubat compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

-1Turație în gol: 0-600/0-1.900 min
Moment de rotație: 36/62 Nm
Capacitate găurire (lemn/oțel): 38/13 mm
Greutate: 1,8 kg
Livrată cu mandrină rapidă 13 mm, 
agăţătoare de curea

-1Turație în gol: 0-500/0-1.700 min
Moment de rotație: 23/40 Nm
Capacitate găurire (lemn/oțel): 36/13 mm
Greutate: 1,6 kg
Livrată cu mandrină rapidă 13 mm, agăţătoare 
de curea

359 lei 599 lei

DHP483Z DDF484Z

Mașină de înșurubat și găurit cu percuție

compatibilă cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

Mașină de găurit și înșurubat compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

-1
Turație în gol: 0-500/0-1.700 min
Moment de rotație: 23/40 Nm
Frecvenţă bătăi: 0-7.500/0-25.500
Capacitate găurire (zidărie/oțel/lemn): 13/36/13 mm
Greutate: 1,6 kg
Livrată cu mandrină rapidă 13 mm, agăţătoare de 
curea

-1
Turație în gol: 0-500/0-2.000 min
Moment de rotație: 30/54 Nm
Capacitate găurire (lemn/oțel): 38/13 mm
Greutate: 1,8 kg
Livrată cu mandrină rapidă 13 mm, șurub M4x12, 
agăţătoare de curea, suport biţi (montat), bit (-)(+)

649 lei 689 lei

DHP485Z

649 lei

DDF485Z

Mașină de găurit și înșurubat compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

-1
Turație în gol: 0-600/0-1.900 min
Moment de rotație: 27/50 Nm
Capacitate găurire (lemn/oțel): 38/13 mm
Greutate: 1,7 kg
Livrată cu mandrină rapidă 13 mm, 
agăţătoare de curea

579 lei

Mașină de înșurubat și găurit cu percuție

compatibilă cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

-1
Turație în gol: 0-500/0-1.900 min
Moment de rotație: 27/50 Nm

Capacitate găurire (zidărie/oțel/lemn): 13/38/13 mm
Greutate: 1,7 kg
Livrată cu mandrină rapidă 13 mm, agăţătoare de 
curea

Frecvenţă bătăi: 0-7.500/0-28.500

DGA506Z

Polizor unghiular compatibil
cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

869 lei
-1Turație în gol: 8.500 min

Diametru disc: 125 mm
Greutate: 3,8 kg
Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, flanșă interioară, 
piuliţă de blocare, cheie specială 35 mm

ANTIRESTART

PACHET POLIZOARE UNGHIULARE

Diametru disc: 125 mm

-1Turație în gol: 3.000-8.500 min

Greutate: 3,7 kg
Livrat cu acumulator BL1850B (18V/5Ah, 2 buc.), 
încărcător rapid DC18RC, disc inox 125x6x22,23 mm, 
apărătoare disc, mâner lateral, flanșă interioară, piuliţă 
de blocare, cheie specială 35 mm

DGA511RTE

Polizor unghiular

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

ANTIRESTART

Diametru disc: 230 mm

-1
Turație în gol: 6.000 min

Greutate: 6,0 kg
Livrat cu apărătoare disc, flanșă interioară, piuliţă de 
blocare, cheie specială, mâner lateral

DGA900Z

Polizor unghiular compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18Vx2 ANTIRESTART

2899 lei
PREȚ PACHET

DHS660RTJ

Fierăstrău circular

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

2249 lei

o o o
        (la 0 /45 /50 ): 57/41/37 mm
Capacitate de tăiere

Greutate: 3,2 kg
Diametru pânză: 165 mm

Livrat cu acumulator BL1850B (18V/5Ah, 2 buc.), 
încărcător rapid DC18RC, duză conectare la 
aspirator, ghidaj lateral, pânză 165x20x24T, 
unitate wireless

-1
Turație în gol: 5.000 min

Turaţie de mers în gol: 0-1.350 rpm
-1Frecvenţă bătăi: 0-5.000 min

Capacitate de găurire
     (beton/oțel/lemn): 18/13/24 mm
Energie de impact: 1,7J
Greutate: 3,2 kg
Livrat cu agăţătoare de curea, valiză tip Makpac

AWS

DHR182ZWJ

Ciocan rotopercutor SDS-PLUS compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

999 lei

DHS661ZU

Fierăstrău circular compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

1699 lei

-1Turație în gol: 5.000 min
Capacitate de tăiere

o o o        (la 0 /45 /50 ): 57/41/37 mm
Diametru pânză: 165 mm
Greutate: 3,2 kg
Livrat cu duză conectare la aspirator, ghidaj 
lateral, pânză 165x20x24T, unitate wireless

AWS
Livrată

fără acumulator

și încărcător



Mașini Li-Ion LXT 18V

PACHET
CHEI DE STRÂNS CU IMPACT

-1
Turație în gol: 0-1.800/0-1.100/0-900 min

    normale/de rezistență: M12-M30/M10-M24
Greutate: 3,7 kg
Livrată cu acumulator BL1850B (18V/5Ah, 2 buc.), încărcător rapid 
DC18RC, agăţătoare de curea, valiză de transport Makpac tip 3

Capacitate înșurubare - șuruburi

-1Frecvență bătăi: 0-2.200/0-2.000/0-1.800 min
Moment maxim de strângere: 1.050 Nm
Porstculă: 3/4"

    normale/de rezistență: M8-M16/M6-M12
Capacitate înșurubare - șuruburi

Greutate: 1,2 kg
Livrată cu agăţătoare de curea

Porstculă: 1/2"

-1
Turație în gol: 0-2.400/0-1.300 min

-1Frecvență bătăi: 0-3.600/0-2.000 min
Moment maxim de strângere: 180 Nm

DTW1001RTJ

DTW181Z

Cheie de strâns cu impact

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

Cheie de strâns cu impact compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V 3299 lei

PACHET CIOCAN ROTOPERCUTOR + FIERĂSTRĂU ALTERNATIV

DHR243RTE

DHR264Z

DHS710Z

DHS782Z

DSP601ZJU

Ciocan rotopercutor SDS-PLUS

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

Ciocan rotopercutor SDS-PLUS compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18Vx2

Fierăstrău circular manual compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18Vx2

Fierăstrău circular manual compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18Vx2

Fierăstrău circular cu plonjare compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18Vx2

DJR188Z

Fierăstrău alternativ

cu acumulatori Li-Ion LXT 18Vx2

Turaţie de mers în gol: 0-950 rpm
-1

Frecvenţă bătăi: 0-4.700 min
Capacitate de găurire
    beton/oţel/lemn: 24/13/27 mm
Energie de impact: 2,0J
Greutate: 3,7 kg
Livrat cu acumulator BL1850 (18V/5Ah, 2 buc.), încărcător 
rapid DC18RC, mandrină rapidă 13 mm, mandrină rapidă SDS-
PLUS (montată), limitator de adâncime, mâner lateral, valiză de 
transport standard

Turaţie de mers în gol: 0-1.200 rpm
-1Frecvenţă bătăi: 0-4.800 min

Capacitate de găurire
    beton/oţel/lemn: 26/13/32 mm
Energie de impact: 2,5J
Greutate: 5,1 kg
Livrat cu mandrină rapidă, mandrină rapidă 
SDS-PLUS (montată), limitator de adâncime, 
mâner lateral, lavetă de bumbac, vaselină

Turaţie de mers în gol: 0-1.200 rpm
-1

Frecvenţă bătăi: 0-4.000 min
Capacitate de găurire
    beton/oţel/lemn: 24/13/26 mm
Energie de impact: 2,0J
Greutate: 4,0 kg
Livrat cu mâner lateral, limitator de adâncime

AWS

3199 lei
PREȚ PACHET

-1Frecvenţă curse: 0-3.000 min
Lungime cursă: 20 mm
Capacitate tăiere (lemn/țeavă): 255/130 mm
Greutate: 2,9 kg
Livrat cu pânze bi-metal 152 mm (2 buc.)

1429 lei

Livrat cu ghidaj lateral, cheie hexagonală 5 mm , 
duză conectare la aspirator, pânză 190x30x12T

-1Turație în gol: 4.800 min

Greutate: 4,6 kg

o o        (la 0 /45 ): 68,5/49 mm
Capacitate de tăiere

Diametru pânză: 190 mm

Livrat cu panza Efficut 190x30x24, 
duză pentru aspirare, ghidaj lateral

o o        (la 0 /45 ): 60/43 mm

-1Turație în gol: 6.000 min
Capacitate de tăiere

Diametru pânză: 190 mm
Greutate: 5,1 kg

o o o
        (la 0 /45 /48 ): 56/40/38 mm

-1
Turație în gol: 2.500-6.300  min
Capacitate de tăiere

Greutate:  5,1 kg
Livrat cu pânză circular 160x20x56T, cheie hexagonală, ghidaj 
lateral, unitate wireless (montată), valiză de transport Makpac tip 4

Diametru pânză: 165 mm

1159 lei

2529 lei

Diametru disc: 125 mm

-1
Turație în gol: 3.000-8.500 min

Greutate: 3,7 kg
Livrat cu disc inox 125x6x22,23 mm, apărătoare disc, 
mâner lateral, flanșă interioară, piuliţă de blocare, 
cheie specială 35 mm

DGA504Z

PACHET DLX3078TX1

Polizor unghiular compatibil cu 

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V DHR241Z

Ciocan rotopercutor SDS-PLUS compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DDF482Z

Mașină de găurit și înșurubat compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

-1
Turație în gol: 0-600/0-1.900 min
Moment de rotație: 36/62 Nm
Capacitate găurire (lemn/oțel): 38/13 mm
Greutate: 1,8 kg
Livrată cu mandrină rapidă 13 mm, 
agăţătoare de curea

BL1850B

DC18RCAcumulator Li-Ion LXT 18V/5,0Ah (3 buc.)

Geantă de transport textilă

Încărcător Li-Ion LXT 18V

197570-9

199480-6

KIT DE ÎNCĂRCARE Li-Ion 18V/5,0Ah x2

KIT DE ÎNCĂRCARE Li-Ion 18V/6,0Ah x2

ÎNCĂRCĂTOR RAPID
DC18RC

ÎNCĂRCĂTOR RAPID
DC18RC

2x ACUMULATOR
BL1850B 18V/5,0Ah

Livrat în cutie de carton

2x ACUMULATOR
BL1860B 18V/6,0Ah

969 lei

1449 lei

DLS211ZU

Fierăstrău de masă pentru tăieri înclinate

compatibil cu acumulatori Li-Ion LXT 18Vx2

DSL800ZU

Șlefuitor de pereți compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

AWS
Deep and Exact Cutting Technology

4769 lei

2899 lei

AWS

-1Turaţie în gol: 4.400 min

o o    - în plan orizontal (stg./dr.): 48 /48

Reglarea unghiului
o o

    - în plan vertical (stg./dr.): 60 /60

o o    - la 0 /la 45 : 107x362 / 107x255 mm
Diametru pânză: 305 mm
Diametru gaură de prindere: 30 mm
Greutate: 31,3 kg

Capacitate de tăiere

Livrat cu pânză Efficut 305x30x60T, 
sac colector, echer (762001-3), 
menghină verticală, ghidaj paralel, 
unitate wireless, imbus 2,5

Greutate: 5,7 kg

Diametru pad: 210 mm

-1
Turaţie în gol: 1.000-1.800 min

Diametru disc abraziv:225 mm

Livrat cu disc abraziv 225 mm, 
cheie hexagonală, unitate wireless, 
geantă textilă

Livrat în cutie de carton

3219 lei
PREȚ PACHET

1589 lei
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33999 lei

Grosime sârmă: ø0,8 mm

Livrată cu cheie hexagonală, cârlig, valiză de transport

Dimensiuni fier beton: D10xD10 - (D13x2)x(D13x2)
Greutate: 2,6 kg

DTR180ZK

Mașină de legat fier beton compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

199137-9
Cutie 50 de role de sârmă ø0,8 mm

x50 buc.

Cheie de strâns cu impact

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

Cheie de strâns cu impact compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

Pistol pentru nituri compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

-1Turaţie de mers în gol: 0-1.800/0-1.100/0-900 min
Moment de strângere: 1.000 Nm

-1Frecvenţă bătăi: 0-2.200/0-2.000/0-1.800 min
Capacitate de înșurubare - șuruburi
      normale/de rezistenţă: M12-M30/M10-M24
Portsculă: 1/2”
Greutate: 3,6 kg
Livrată cu acumulator BL1850B (18V/5Ah, 2 buc.), 
încărcător rapid DC18RC, agăţătoare de curea, 
valiză de transport Makpac tip 3

Forţă maximă de tragere: 10 kN
Diametru nituri: 4,8-2,4 mm
Lungime de strângere: 25 mm
Greutate: 2,2 kg
Livrat cu agăţătoare de curea

-1Turaţie de mers în gol: 0-2.400/0-1.300 min
Moment de strângere: 180 Nm

-1Frecvenţă bătăi: 0-3.600/0-2.000 min
Capacitate de înșurubare - șuruburi
      normale/de rezistenţă: M8-M16/M6-M12
Portsculă: 3/8”
Greutate: 1,2 kg
Livrată cu agăţătoare de curea

DTW1002RTJ

DTW180Z

DRV150Z

2879 lei

579 lei

Cheie de strâns cu impact compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

Cheie de strâns cu impact

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

-1Turaţie de mers în gol: 0-2.100 min
Moment de strângere: 230 Nm

-1Frecvenţă bătăi: 0-3.200 min
Capacitate de înșurubare - șuruburi
      normale/de rezistenţă: M10-M16/M10-M14
Portsculă: 1/2”
Greutate: 1,8 kg
Livrată cu agăţătoare de curea

-1Turaţie de mers în gol: 0-1.600 min
Moment de strângere: 440 Nm

-1Frecvenţă bătăi: 0-2.200 min
Capacitate de înșurubare - șuruburi
      normale/de rezistenţă: M12-M22/M12-M16
Portsculă: 1/2”
Greutate: 3,4 kg
Livrată cu acumulator BL1830 (18V/3Ah, 2 buc.), 
încărcător rapid DC18RC, plastic termoformat, 
agăţătoare de curea, valiză de transport Makpac tip 3

DTW190Z

DTW450RFJ

399 lei

2149 lei

Pistol pentru nituri compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

Amestecător compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

Forţă maximă de tragere: 20 kN

Lungime de strângere: 30 mm
Greutate: 2,4 kg
Livrat cu agăţătoare de curea

Diametru nituri: 6,4-4,8 mm

DRV250Z

DUT130Z

4299 lei 4299 lei

-1
Turaţie de mers în gol: 0-350/0-1.300 min
Portsculă: M12

Greutate: 2,5 kg
Livrat cu paletă de amestecare 165 mm, cheie 13 
mm, cheie 19 mm, mâner lateral, apărătoare, 
adaptor M14

Diametru paletă amestecare: 165 mm

1499 lei

Fierăstrău alternativ compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

Mașină de tăiat tije filetate compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DJR187Z

DSC102Z

889 lei

-1Frecvenţă cursă: 0-3.000/0-2.300 min
Lungime cursă: 32 mm
Capacitate de tăiere (lemn/țeavă): 255/130 mm
Greutate: 3,8 kg
Livrat cu pânze bi-metal tablă 152 mm (2 buc.)

     oțel moale: M6/M8/M10
     oțel inoxidabil: M6/M8
Lungime minimă de tăiere: 20 mm
Greutate: 3,3 kg
Livrată cu limitator de adâncime, șurub 
M4x10, mască de protecţie, set lame de 
tăiere M6, set lame de tăiere M8 și set lame 
de tăiere M10

Capacitate de tăiere

3599 lei

PACHET
MAȘINĂ LEGAT FIER BETON + ROLE SÂRMĂ

2500
ROLE



Mașini Li-Ion LXT 18V

1529 lei

Greutate: 2,4 kg 

Lungime cuie: 15-35 mm
Capacitatea magaziei: 110 buc.

DFN350Z

Pistol pentru cuie cu jumătate de cap

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DFR550Z

Mașină de înșurubat șuruburi în bandă

compatibilă cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

-1
Turație în gol: 4.0000 min
Portsculă: 6,35 mm
Capacitate de înșurubare: 4x25-55 mm
Greutate: 3,1 kg
Livrată cu set de 3 biţi (+), cap de lucru 55 mm

1129 lei

Mașină de înșurubat compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

-1
Turaţie de mers în gol: 0-2.500 min
Capacitate de înșurubare - șuruburi
      autofiletante/gips-carton: 6/5 mm
Portsculă: 1/4”
Greutate: 1,9 kg
Livrată cu suport magnetic tip MZ 60 mm, bit 
Philips 2-25 (2buc.), agăţătoare de curea

DFS250Z

969 lei

DDF083Z

Mașină de găurit și înșurubat compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

-1Turație în gol: 0-500/0-1.700 min
Moment de rotație: 30/54 Nm
Capacitate găurire (lemn/oțel): 36/13 mm
Portsculă: 1/4”
Greutate: 1,4 kg
Livrată cu agăţătoare de curea, bit (-)(+)

499 lei

Fierăstrău alternativ

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DJR183RFE

-1Frecvenţă cursă: 0-3.000 min
Lungime cursă: 13 mm
Capacitate de tăiere (lemn/țeavă): 50/50 mm
Greutate: 1,7 kg
Livrat cu acumulator BL1830 (18V/3Ah, 2 
buc.), încărcător rapid DC18RC, pânze bi-metal 
100 mm (2 buc.), valiză de transport standard

1369 lei

Fierăstrău vertical compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DJV182Z

Rindea compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DKP180Z

Fierăstrău cu bandă compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DPB182Z

-1Frecvență cursă: 800-3.500 min
Lungime cursă: 26 mm
Capacitate de tăiere
        (lemn/oţel): 135/10 mm
Greutate: 2,7 kg
Livrat cu duză conectare la aspirator, 
dispozitiv anti-despicare, cheie hexagonală 
4 mm, set pânze (3 buc.)

-1Frecvenţă oscilaţii (normal/finisare): 0-6.800/0-5.300 min
-1

Frecvenţă bătăi (normal/finisare): 0-780/0-610 min

Diametru orbită: 5,5 mm

-1
Turaţie de mers în gol: 0-780/0-610 min

Diametru pad: 125 mm

Greutate: 3,6 kg
Livrată cu pad 125 mm, cheie 5, mâner lateral

1099 lei

-1Turaţie de mers în gol: 14.000 min
Adâncime de lucru: 2 mm
Lăţime de lucru: 82 mm
Greutate: 3,5 kg
Livrat cu cheie 9, ghidaj lateral , șurub 
reglaj M5X10, lamelă reglaj

649 lei

   piese rotunde/rectandulare: 64/64x64 mm
Greutate: 3,6 kg
Livrat cu cheie hexagonală 4 mm, pânză 
materiale plastice și neferoase 3-6 mm

Viteză bandă: 3,2 m/min
Capacitate de tăiere

1299 lei

Mașină de șlefuit orbitală compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DPO500Z

Mașină de șlefuit orbitală compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DPO600Z

Fierăstrău circular manual compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DSS501Z

Mașină de găurit unghiulară

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DDA351Z

-1Turație în gol: 0-1.800 min
Capacitate găurire (lemn/oțel): 10/25 mm
Greutate: 1,9 kg
Livrată cu mandrină rapidă 10 mm, mâner lateral

869 lei

739 lei

-1Turație în gol: 3.600 min
Capacitate de tăiere

o o
        (la 0 /45 ): 51/35 mm
Diametru pânză: 136 mm
Greutate: 2,7 kg
Livrat cu duză conectare la aspirator, ghidaj 
lateral, cheie tubulară, pânză 136 mm

-1
Turaţie de mers în gol: 0-780/0-610 min

-1Frecvenţă oscilaţii (normal/finisare): 0-6.800/0-5.300 min

Diametru pad: 150 mm
Diametru orbită: 5,5 mm
Greutate: 3,6 kg
Livrată cu pad 150 mm, cheie 5, mâner lateral

-1
Frecvenţă bătăi (normal/finisare): 0-780/0-610 min

1879 lei 1879 lei

Livrată

fără acumulator

și încărcător

PACHET
MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT + KIT DE ÎNCĂRCARE

DDF458Z

Mașină de găurit și înșurubat compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

-1
Turație în gol: 0-400/0-2.000 min
Moment de rotație: 58/91 Nm
Capacitate găurire (lemn/oțel): 13/76 mm
Greutate: 2,5 kg
Livrată cu mandrină rapidă 13 mm, bit(+)(-), 
limitator de adâncime, șurub M4x12, mâner 
lateral, agăţătoare de curea

949 lei

191A24-4

BL1830B

Kit de încărcare Li-Ion LXT 18V/3,0Ah

Acumulator Li-Ion LXT 18V/3,0Ah

DC18RC
Încărcător Li-Ion LXT 18V
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ASPIRATOR PORTABIL TIP RUCSAC

COMPATIBIL CU ACUMULATORI Li-Ion LXT 18Vx2

DVC261Z

Greutate: 4,3 kg
Livrat cu furtun flexibil ø28 mm/1,5 m, cot ţeavă telescopică, ţeavă 
telescopică ajustabilă, conector frontal 38 mm, conector frontal 22 
mm, duză îngustă, duză de cauciuc, sac textil reutilizabil, filtru HEPA 
(montat) și perie de aspirare

3
Debit maxim de aer: 1,5 m /min
Capacitate rezervor (textil/hârtie): 1,5/2,0L

1289 lei

Debit de aspirare (AC/DC): 3,6/2,1 L/min
Putere de aspirare (AC/DC): 24/9 kPa
Volum rezervor (AC/DC): 8/6L
Funcționare continuă (treapta 1/treapta 2): 65/30 min
Greutate: 9,0 kg
Livrat cu furtun flexibil 38 mm 2,5 m, ţeavă dreaptă, ţeavă 
îndoită, duză îngustă, filtru HEPA (montat), ansamblu perie 
de curăţare umedă și uscată, saci de plastic (10 buc.) și 
cablu de alimentare

HYBRID

Aspirator compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DCL280FZ

579 lei

3Debit maxim de aer: 1,5 m /min
Capacitate rezervor: 800 mL
Funcţionare continuă: 20 min
Putere de absorbţie: 6,0 kPa
Greutate: 1,6 kg
Livrat cu perie de aspirare, duză îngustă, 
ţeavă de aspirare, clamă de prindere

Aspirator compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DCL281FZ

629 lei

3Debit maxim de aer: 1,5 m /min
Capacitate rezervor: 800 mL
Funcţionare continuă:
    (tr.1/tr.2/tr.3): 15/20/50 min
Putere de absorbţie: 6,0 kPa
Greutate: 1,7 kg
Livrat cu perie de aspirare, duză îngustă, 
ţeavă de aspirare, clamă de prindere

Aspirator compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DCL282FZ

649 lei

3Debit maxim de aer: 1,5 m /min
Capacitate rezervor (teztil/hârtie): 500/330 mL
Funcţionare continuă:
    (tr.1/tr.2/tr.3): 15/20/50 min
Putere de absorbţie: 6,0 kPa
Greutate: 1,7 kg
Livrat cu perie de aspirare, duză îngustă, ţeavă de 
aspirare, clamă de prindere, saci de hârtie (5 buc.)

Livrat cu unitate wireless, furtun flexibil Ø28 mm 
1,5 m, conector frontal 22 mm, clamă de prindere, 
sac textil reutilizabil

3
Debit maxim de aer: 2,0 m /min
Volumul rezervorului (textil/hârtie): 1,5L / 2L
Putere de absorbţie: 11 kPa
Greutate: 4,5 kg

Aspirator portabil tip rucsac compatibil cu

cu acumulatori Li-Ion LXT 18Vx2

DVC265ZXU

AWS

1589 lei

Aspirator hibrid compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18Vx2

DVC860LZ2609 lei

Pătură încălzită compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DCB200B

529 lei

Lanternă compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DEADML185

Utilizare continuă (3,0Ah): 4,3 ore
Greutate: 0,7 kg
Livrată cu ham de umăr

119 lei

Capacitate rezervor de apă: 240 mL

Greutate: 2,2 kg
Livrat cu cană termoizolantă, adaptor 
acumulator și lingură de măsurare

Dimensiune capsulă: 60 mm

Aparat de făcut cafea compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V și 12Vmax

DCM501Z 439 lei Mașină de șlefuit orbitală compatibilă

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DBO180Z

Greutate: 1,7 kg
Livrată cu colector de plastic cu sac, hârtie 
abrazivă 150 mm

-1Frecvenţă oscilaţii: 7.000/9.500/11.000 min
Diametru taler de șlefuit: 123 mm
Diametru hârtie abrazivă: 125 mm

569 lei

Diametru cuie: 0,6 mm
Lungime cuie: 15/18/25/30/35 mm
Capacitate magazie: 130 buc
Greutate: 2,3 kg
Livrat cu ochelari de protecție

Pistol pentru cuie fără cap compatibil

cu acumulatori Li-Ion LXT 18V

DPT353Z

1529 lei

Încărcător cu două porturi pentru

acumulatori Li-Ion LXT 18V și 12Vmax

198720-9

489 lei

Livrată cu sac de depozitare, 
adaptor LXT, cablu de conectare



PACHET MAȘINI CU ACUMULATOR 12Vmax PACHET MAȘINI CU ACUMULATOR 12Vmax

PACHET MAȘINI CU ACUMULATOR 12VmaxPACHET MAȘINI CU ACUMULATOR 12Vmax

Mașini Li-Ion CXT 12Vmax

PACHET
POMPĂ + CHEIE DE STRÂNS CU IMPACT
+ KIT DE ÎNCĂRCARE

1099 lei
PREȚ PACHET

197641-2

BL1041B

Kit de încărcare Li-Ion CXT 12Vmax

CHEIE DE STRÂNS CU IMPACT COMPATIBILĂ

CU ACUMULATORI Li-Ion CXT 12Vmax

-1
Turaţie de mers în gol: 0-2.600 min
Moment de strângere: 140 Nm

-1Frecvenţă bătăi: 0-3.200 min
Capacitate de înșurubare - șuruburi
      normale/de rezistenţă: M8-M16/M6-M12
Greutate: 1,2 kg
Livrată cu agăţătoare de curea

TW140DZ

POMPĂ COMPATIBILĂ

CU ACUMULATORI Li-Ion CXT 12Vmax

MP100DZ

Presiune aer: 830 kPa
Debit maxim: 10 l/min
Greutate: 1,3 kg
Livrată cu adaptoare (american, englez, 
francez), adaptor umflare mingi,
adaptor umflare baloane

Acumulator Li-Ion CXT 12Vmax/4,0Ah (2 buc.)

DC10SB

Încărcător
Li-Ion CXT 12Vmax

Valiză tip Makpac

WR100DZ

HR140DSMJ

HR166DSMJ

Cheie cu clichet compatibilă

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

Ciocan rotopercutor SDS-PLUS

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

Ciocan rotopercutor SDS-PLUS

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

Turaţie de mers în gol: 0-800 rpm
Moment de strângere: 47,5 Nm

-1
Frecvenţă bătăi: 0-3.000 min

     standard/de rezistenţă: M5-M12/M5-M10
Portsculă: 6,35 mm (1/4”)

Capacitate de înșurubare - șuruburi

Greutate: 1,2 kg

1299 lei
PREȚ PACHET

3
Debit maxim de aer: 1,3 m /min
Volumul rezervorului

Livrat cu acumulator 12Vmax/2,0 Ah, 
încărcător DC10SB, duză pentru podele, 
duză pentru scaune, duză îngustă, perie 
rotativă, duză pentru suflare

       (textil/hârtie): 500/330 mL
Putere de absorbţie: 4,4 kPa
Greutate: 2,0 kg

Aspirator compatibil

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

CL121DWA

DF333DSME

Mașină de înșurubat și găurit

compatibilă cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

Capacitate găurire (oțel/lemn): 10/21 mm
Greutate: 1,2 kg
Livrată cu acumulator BL1041B (CXT 12Vmax/4Ah 2 
buc.), încărcător rapid DC10SA, protecţie acumulator, 
agăţătoare de curea, mandrină rapidă 10 mm, valiză de 
transport standard

-1
Turație în gol: 0-450/0-1.700 min
Moment de rotație: 14/30 Nm

TW140DSME

CL107FDZ

Aspirator cu capsulă de colectare

compatibil cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

3Debit maxim de aer: 1,4 m /min
Capacitate rezervor: (sac textil/hârtie): 500/330 mL
Funcţionare continuă: 24/50  min
Putere de absorbţie: 5,0 kPa
Greutate: 1,1 kg
Livrat cu perie de aspirare, duză îngustă, ţeavă de
aspirare, clamă de prindere, saci de hârtie (5 buc.)

999 lei
PREȚ PACHET

Cheie de strâns cu impact compatibilă

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

-1Turaţie de mers în gol: 0-2.600 min
Moment de strângere: 140 Nm

-1Frecvenţă bătăi: 0-3.200 min
Capacitate de înșurubare - șuruburi
      normale/de rezistenţă: M8-M16/M6-M12
Greutate: 1,2 kg
Livrată cu acumulator BL1041B (CXT 
12Vmax/4Ah 2 buc.), încărcător rapid DC10SA,
agăţătoare de curea

HP333DSME

CL107FDZ

Aspirator cu capsulă de colectare

compatibil cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

3
Debit maxim de aer: 1,4 m /min
Capacitate rezervor: (sac textil/hârtie): 500/330 mL
Funcţionare continuă: 24/50  min
Putere de absorbţie: 5,0 kPa
Greutate: 1,1 kg
Livrat cu perie de aspirare, duză îngustă, ţeavă de
aspirare, clamă de prindere, saci de hârtie (5 buc.)

999 lei
PREȚ PACHET

-1Turație în gol: 0-450/0-1.700 min
Moment de rotație: 14/30 Nm
Frecvenţă bătăi: 0-6.750/0-25.500
Capacitate găurire (zidărie/oțel/lemn): 8/10/21 mm
Greutate: 1,3 kg
Livrată cu acumulator BL1041B (CXT 12Vmax/4Ah 2 
buc.), încărcător rapid DC10SA, protecţie acumulator, 
agăţătoare de curea, mandrină rapidă 10 mm, valiză de 
transport standard

Mașină de înșurubat și găurit cu percuţie

compatibilă cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

Turaţie de mers în gol: 0-850 rpm
-1Frecvență bătăi: 0-4.900 min

Capacitate de găurire
     (beton/oțel/lemn): 14/10/13 mm
Energie de impact: 0,9J
Greutate: 2,6 kg
Livrat cu acumulator BL1041B (CXT 
12Vmax/4Ah 2 buc.), încărcător rapid 
DC10SA, limitator de adâncime, mâner 
lateral, valiză de transport Makpac tip 1

Turaţie de mers în gol: 0-850 rpm
-1Frecvență bătăi: 0-5.000 min

Capacitate de găurire
     (beton/oțel/lemn): 16/10/13 mm
Energie de impact: 1,1J
Greutate: 2,4 kg
Livrat cu acumulator BL1041B (CXT 
12Vmax/4Ah 2 buc.), încărcător rapid 
DC10SA, limitator de adâncime, mâner 
lateral, valiză de transport Makpac tip 1

-1
Turație în gol: 0-450/0-1.700 min
Moment de rotație: 14/30 Nm
Capacitate găurire (lemn/oțel): 21/10 mm
Greutate: 1,1 kg
Livrată cu acumulator BL1041B (CXT 
12Vmax/4Ah 2 buc.), încărcător rapid 
DC10SA, protecţie acumulator, agăţătoare de 
curea, valiză de transport standard

DF033DSME

Mașină de găurit și înșurubat

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

-1Turație în gol: 0-450/0-1.500 min
Moment de rotație: 21/35 Nm
Capacitate găurire (lemn/oțel): 28/10 mm
Greutate: 1,2 kg
Livrată cu Acumulator BL1016 (CXT 
12Vmax/1,5Ah 2 buc.), încărcător standard 
DC10WC, protecţie acumulator, agăţătoare
de curea, mandrină rapidă 10 mm, valiză de 
transport standard

DF332DWYE

Mașină de găurit și înșuruba

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

1049 lei

1369 lei

1429 lei

899 lei

CL108FDZ

Aspirator cu capsulă de colectare

compatibil cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

3
Debit maxim de aer: 1,2 m /min
Capacitate rezervor: 600 mL
Funcţionare continuă: 10/12/25  min
Putere de absorbţie: 4,4 kPa
Greutate: 1,2 kg
Livrat cu perie de aspirare, duză îngustă, ţeavă de
aspirare, clamă de prindere, saci de hârtie (5 buc.)

999 lei
PREȚ PACHET



229 lei

HP333DZ

Mașină de înșurubat și găurit cu percuţie

compatibilă cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

Frecvenţă bătăi: 0-6.750/0-25.500

-1
Turație în gol: 0-450/0-1.700 min
Moment de rotație: 14/30 Nm

Capacitate găurire (zidărie/oțel/lemn): 8/10/21 mm
Greutate: 1,3 kg
Livrată cu mandrină rapidă 10 mm, agăţătoare de curea

HP333DZ

Mașină de înșurubat și găurit cu percuţie

compatibilă cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

Mașini Li-Ion CXT 12Vmax

199 lei

DF333DZ

Mașină de înșurubat și găurit

compatibilă cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

Capacitate găurire (oțel/lemn): 10/21 mm
Greutate: 1,2 kg
Livrată cu mandrină rapidă 10 mm, agăţătoare de curea

-1
Turație în gol: 0-450/0-1.700 min
Moment de rotație: 14/30 Nm

529 lei 969 lei

CB100DB CG100DZA

Pătură încălzită compatibilă

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

Dimensiune zonă încălzită: 35x25 cm
Dimensiune: 70x140 cm
Putere trepte de încălzire: 9,5/4,5/2,3 W
Greutate: 0,58 kg
Livrată cu sac de depozitare, adaptor 
LXT, cablu de conectare

Pistol pentru etanșare compatibil

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

Turație în gol: 0-28 mm/s
Forță de presiune: 5.000 N
Greutate: 1,9 kg
Livrat cu ansamblu tub, tijă împingătoare și 
manșon pentru recipient de 300 ml

CP100DSA

Multi cutter

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

649 lei

-1Turație în gol: 300 min
Capacitatea de tăiere: 6 mm
Greutate: 0,88 kg
Livrat cu încărcător rapid DC10SA, 
acumulator BL1021B 12Vmax/2,0Ah, 
geantă textilă pentru transport

Aspirator compatibil

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

CL121DZ

       (textil/hârtie): 500/330 mL
Putere de absorbţie: 4,4 kPa
Greutate: 2,0 kg
Livrat cu duză pentru podele, duză pentru scaune, 
duză îngustă, perie rotativă, duză pentru suflare

3
Debit maxim de aer: 1,3 m /min
Volumul rezervorului

Nivelă laser cu multi-linie verde compatibilă

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

SK312GDZ

409 lei

3 LINII LASER 
Înclinare linie laser

o o     orizontal/vertical: 110 /130
Precizie de măsurare:
     ±1 mm (peste 10 m)
Greutate: 1,6 kg
Livrată cu ochelari vizualizare laser, ham 
de umăr, valiză de transport

197658-5
KIT DE ÎNCĂRCARE Li-Ion 12Vmax

ÎNCĂRCĂTOR
DC10SB2x ACUMULATOR

BL1021B 12Vmax/2,0Ah

569 lei6429 lei

Mașină de găurit unghiulară

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

DA333DZ

-1Turație în gol: 0-1.100 min
Capacitate găurire (lemn/oțel): 10/12 mm
Greutate: 1,4 kg
Livrată cu agăţătoare de curea

319 lei

-1
Turație în gol: 0-450/0-1.700 min
Moment de rotație: 14/30 Nm
Capacitate găurire (lemn/oțel): 21/10 mm
Greutate: 1,1 kg
Livrată cu agăţătoare de curea

DF033DZ

Mașină de găurit și înșurubat compatibilă

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

199 lei

-1
Turație în gol: 0-450/0-1.500 min
Moment de rotație: 21/35 Nm
Capacitate găurire (lemn/oțel): 28/10 mm
Greutate: 1,2 kg
Livrată cu mandrină rapidă 10 mm, 
agăţătoare de curea

439 lei

DF332DZ

Mașină de găurit și înșurubat compatibilă

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

VALIZĂ TIP MAKPAC

Fierăstrău vertical compatibil cu

cu acumulatori Li-Ion CXT 12Vmax

JV101DZ

Lungime cursă: 18 mm

    - oțel/lemn: 2/65 mm
Greutate: 1,9 kg
Livrat cu cheie imbus, ghidaj lateral, pânză B-10

Capacitate tăiere

-1
Turație în gol: 0-2.850 min

319 lei

Livrată

fără acumulator

și încărcător

Livrat

fără acumulator

și încărcător



Mașini pentru beton și metal

4999 lei

HM1307CB
Ciocan demolator HEX 28,6 mm

Putere absorbită: 1.510 W
-1

Frecvență bătăi: 730-1.450 min
Energie de impact: 23,6 J
Greutate: 17,3 kg
Livrat cu daltă șpiţ 400 mm, valiză de transport

Putere absorbită: 2.000 W
-1

Frecvență bătăi: 870 min
Energie de impact: 71,4 J
Greutate: 29,4 kg
Livrat cu daltă șpiţ 400 mm, cheie imbus

Putere absorbită: 470 W
-1Frecvență bătăi: 0-4.800 min

Energie de impact: 1,5 J
Greutate: 2,4 kg
Livrat cu mâner lateral, limitator de 
adâncime, valiză de transport

Putere absorbită: 800 W
-1Frecvență bătăi: 0-4.500 min

Energie de impact: 2,8 J
Greutate: 2,8 kg
Livrat cu mâner lateral, limitator de 
adâncime, valiză de transport

transport

Putere absorbită: 1.510 W
-1Frecvență bătăi: 1.100-2.250 min

Energie de impact: 20,0 J
Greutate: 12,0 kg
Livrat cu mâner lateral, mâner lateral formă D, 
limitator de adâncime, tub vaselină, lavetă, valiză de

Adâncime de tăiere: 40 mm

Putere absorbită: 1.400 W
-1Frecvență bătăi: 12.200 min

Diametru disc: 125 mm

Diametru gaură: 20 mm
Greutate: 3,0 kg
Livrată disc diamantat pentru beton 125 x 
20 mm, sac colector, cheie hexagonală, 
cheie imbus 5

Adâncime de tăiere: 32 mm
Diametru gaură: 20 mm
Greutate: 2,8 kg
Livrată furtun 5x7x5000 mm, furtun 
alimentare cu apă, cheie 22 mm

Putere absorbită: 1.300 W
-1Frecvență bătăi: 13.800 min

Diametru disc: 110 mm

HM1802

JR3070CT

GA5021

GD0602

GD0603

HR1840

HP2051H

JS1602

SG181

6905H

HR2810

HR5212C

4100KB

4100NH3Z

Ciocan demolator HEX 28,6 mm

Fierăstrău alternativ

Polizor unghiular mic

Polizor drept

Polizor drept

Ciocan rotopercutor SDS-PLUS

Mașină de găurit cu percuţie

Mașină de debitat tablă

Mașină de debitat cu disc diamantat

Cheie de strâns cu impact

Ciocan rotopercutor SDS-PLUS

Ciocan rotopercutor SDS-MAX

Mașină de debitat cu disc diamantat

Mașină de debitat cu disc diamantat

7149 lei 549 lei 1289 lei

4409 lei

1599 lei

409 lei

Putere absorbită: 1.510 W
-1Turație în gol: 0-2.800 min

Lungime cursă: 32 mm
Capacitate de tăiere
    lemn/țeavă: 255/130 mm
Greutate: 4,6 kg
Livrat cu pânză bi-metal tablă 152 mm, pânză bi-metal cuie 152 mm, 
pânză bi-metal plastic 203 mm și valiză de transport standard

-1Turație în gol: 0-1.200/0-2.900 min
Putere absorbită: 720 W

Capacitate de găurire
       zidărie/oțel/lemn: 20/13/40 mm
Greutate: 1,3 kg
Livrată cu mandrină 13 mm, limitator de 
adâncime, mâner lateral

-1
Frecvenţă bătăi: 0-24.000/0-58.000min

Rază de tăiere: 30 mm

       oţel-inox la 600N/mm: 1,2 mm
       oţel moale la 400N/mm: 1,6 mm

-1Frecvenţă curse: 4.000 min
Putere absorbită: 380 W

Capacitate de tăiere
       aluminiu la 200N/mm: 2,5 mm

       oţel-inox la  la 800N/mm: 1,0 mm
Greutate: 1,6 kg
Livrată cu cheie imbus 3 mm, suport pentru 
chei imbus, set de cuţite

Putere absorbită: 2.150 W

Diametru disc: 185 mm

-1
Turaţie în gol: 7.200 min

Lăţime fantă: 9-43 mm
Adâncime fantă: 45-60 mm
Greutate: 5,6 kg
Livrată cu bolţ, cheie, distanţiere (3 buc.), 
valiză de transport

Moment maxim de strângere: 294 Nm

Putere absorbită: 470 W
-1

Turaţie de mers în gol: 2.200 min
-1Frecvenţă bătăi: 2.600 min

Porsculă: 1/2”
Capacitate de înșurubare - șuruburi
      obișnuite/de rezistenţă: M12-M20/M12-M16
Greutate: 2,4 kg
Livrată cu cheie tubulară 19 mm, cheie tubulară 22 
mm, cheie tubulară 24 mm, valiză de transport 
metalică 1449 lei

1369 lei

4949 lei

649 lei

1289 lei

Greutate: 3,9 kg
Livrat cu apărătoare disc 125AK, mâner 
lateral, flanșă interioară, piuliţă de blocare, 
cheie specială

-1Turație în gol: 11.000 min
Putere absorbită: 1.050W

Diametru disc: 125 mm

Bucșă elastică: Ø 6 mm
Corpuri șlefuibile: maxim 38 mm

-1Turație în gol: 25.000 min

Greutate: 1,57 kg
Livrat cu bucșă elastică 6 mm, cheie 
specială

Putere absorbită: 400W

Corpuri șlefuibile: max. 19 mm

-1Turație în gol: 28.000 min
Bucșă elastică: Ø 6 mm

Greutate: 0,98 kg
Livrat cu bucșă elastică 6 mm, piatră de 
șlefuit cilindrică 1-19-60, piatră de șlefuit 
conică 4-19-60, cheie 10

Putere absorbită: 240W

609 lei

409 lei

359 lei



Mașini pentru lemn

BO6030
Mașină de șlefuit orbitală

Putere absorbită: 310 W
-1Frecvenţă oscilaţii: 4.000-10.000 min

Diametru hârtie ”scai”: 150 mm
Diametru taler de șlefuit: 150 mm
Greutate: 2,4 kg
Livrată cu suport pentru sac colector, hârtie abrazivă 150 
mm K120 (10 buc.), talpă de șlefuire (montată), cheie 
tubulară 5

969 lei

1806B

1911B

5017RKB

5103R

5903R

9924DB

DA3011F DP2010

FS2300 FS6300R

HG6031VK

Rindea electrică

Rindea electrică

Fierăstrău circular manual

Fierăstrău circular manual

Fierăstrău circular manual

Mașină de șlefuit cu bandă

Mașină de găurit unghiulară

cu turaţie variabilă Mașină de găurit cu turaţie variabilă

Mașină de înșurubat Mașină de înșurubat

2699 lei

1289 lei

979 lei

609 lei 649 lei

409 lei

279 lei

Putere absorbită: 1.200 W

Adâncime de lucru: 0-2 mm

Livrată cu set de cuţite 170 mm 
(montate), suport pentru ascuţire, echer, 
ghidaj paralel, cheie imbus 4 mm, valiză 
de transport de lemn

-1
Turație în gol: 15.000 min

Greutate: 8,8 kg

Lăţime de lucru: 170 mm

Adâncime de lucru: 0-2 mm
Greutate: 4,1 kg

Putere absorbită: 900 W

Livrată cu cuţit 110 mm (montat), 
suport pentru ascuţire, duză pentru 
aspirare, lamelă de reglaj, ghidaj 
paralel, cheie 9 mm

-1
Turație în gol: 16.000 min
Lăţime de lucru: 110 mm

Putere absorbită: 1.400 W
-1

Turaţie în gol: 4.800 min
Adâncime de tăiere

o o
     (la 0 / 45 ): 60/46 mm  
Diametru pânză: 190 mm
Diametru gaură de prindere: 30 mm
Greutate: 5,5 kg
Livrat cu pânză circular 190x30x12T, 
colector din plastic pentru praf, 
cheie imbus, ghidaj lateral

Putere absorbită: 2.100 W
-1

Turaţie în gol: 3.800 min
Adâncime de tăiere

o o
     (la 0 / 45 ): 100/73 mm  
Diametru pânză: 270 mm
Diametru gaură de prindere: 30 mm
Greutate: 9,3 kg
Livrat cu pânză circular 270x30x24T, 
ghidaj lateral, duză conectoare, cheie 
imbus

Putere absorbită: 2.000 W
-1

Turaţie în gol: 4.500 min
Adâncime de tăiere

o o
     (la 0 / 45 ): 85/64 mm  
Diametru pânză: 235 mm
Diametru gaură de prindere: 30 mm
Greutate: 7,2 kg
Livrat cu pânză circular 235x30x20T, 
ghidaj lateral, duză conectoare, cheie 
imbus

1129 lei

2899 lei

1529 lei

Putere absorbită: 850 W
Viteză bandă de șlefuit: 400 m/min
Lungime bandă de șlefuit: 610-620 mm
Lăţime bandă de șlefuit: 76 mm
Greutate: 4,8 kg
Livrată cu sac colector, placă de grafit 
(montată), placă de plută (montată), bandă 
abrazivă

1289 lei

Deschidere mandrină: 1-10 mm

Putere absorbită: 450 W
-1Turație în gol: 0-2.400 min

Capacitate de găurire
       oțel/lemn: 10/25 mm
Greutate: 1,6 kg
Livrată cu mandrină rapidă 13 mm, mâner 
lateral și limitator de adâncime

Putere absorbită: 370 W
-1Turație în gol: 0-4.200 min

Deschidere mandrină: max. 6,5 mm
Capacitate de găurire
       oțel/lemn: 6,5/15 mm
Greutate: 1,0 kg
Livrată cu mandrină 6,5 m, cheie pentru 
mandrină

Putere absorbită: 570 W
-1

Turaţie de mers în gol: 0-2.500 min
Capacitate de înșurubare - șuruburi
      rapide/autofiletante: 6/5 mm
Greutate:1,6 kg
Livrată cu bit Philips 2-25 (2 buc.), fixator 
magnetic 60 mm și cap de înșurubare scurt

Putere absorbită: 570 W
-1Turaţie de mers în gol: 0-6.000 min

Capacitate de înșurubare - șuruburi
      rapide: 4 mm
Greutate:1,4 kg
Livrată cu bit Philips 2-25 (2 buc.), fixator 
magnetic 60 mm, cap de înșurubare scurt, 
cablu de alimentare 4 m

Pistol cu aer cald

Putere absorbită: 1.800 W
oTemperatură: 50/300/600 C

Debit de aer: 250/250/500 L/min
Greutate: 0,59 kg
Livrat cu valiză de transport



Mașini pentru lemn și curățenie

LS1040N

Fierăstrău fără glisare

pentru tăieri drepte, înclinate și în unghi

-1Turaţie în gol: 4.600 min

o oReglarea unghiului (în plan orizontal stânga/dreapta): 45 /45
Diametru pânză: 255 mm
Greutate: 12,4 kg
Livrat cu disc tăiere A-85008, pânză circular 260x30x60T, ghidaj paralel, sac 
colector, ghidaj lateral, cheie tubulară 13, echer

o o
Reglarea unghiului (în plan vertical stânga/dreapta): 45 /0

Putere absorbită: 1.650W

1299 lei

A-85008
Disc tăiere lemn (260x30x32th)

RP1801FX
Mașină de frezat verticală

KP0810C

VC2211M

Rindea electrică

1079 lei

Livrată cu set de cuţite 82 mm (montate), ghidaj 
paralel, lamelă de reglaj, cheie 9 mm

Adâncime de lucru: 0-4 mm

Putere absorbită: 1.050 W
-1

Turație în gol: 12.000 min
Lăţime de lucru: 82 mm

Greutate: 3,4 kg

Cursă verticală: 0-70 mm

Putere absorbită: 1.650 W
-1Turație în gol: 22.000 min

Livrată cu duză pentru aspirarea prafului, șurub 
M6 x 135, bucșe elastice 6/8/12 mm, cheie 24 
mm, șaibă plată 6 mm, ansamblu ghidaj liniar

Greutate: 6 kg

Bucșă de prindere: 12 mm

1299 lei

RT0700CX2
Mașină de frezat unimanuală

Putere absorbită: 710 W
-1Turație în gol: 10.000-30.000 min

Adâncime de frezare: 35 mm
Bucșă de prindere: 6/8 mm

Livrată cu set 12 freze 8 mm, ansamblu de 
tăiere unimanuală, ghidaj lateral cu rulment, 
cheie 22 mm, cheie specială 13 mm, ghidaj 
paralel, ghidaj pentru șablon 10 mm, bucșă 
elastică 6 mm, bucșă elastică 8 mm, ansamblu 
bază tip plonjare, ansamblu frezare înclinată

Greutate: 2,7 kg

Set 12 freze 8 mm

Putere absorbită: 1.050 W
Debit de aspirare: 2.000 L/min
Putere de aspirare: 22 kPa
Volumul rezervorului (uscat/umed): 22/17 L
Clasă de absorbţie: tip M
Greutate: 16,3 kg
Livrat cu furtun pentru aspirare 28 mm 3,5 m, furtun 
pentru aspirare 35 mm 2,5 m, clamă de prindere tijă, 
conector frontal 22 mm, conector frontal 24 mm, ţeavă 
dreaptă, ţeavă îndoită , set perie universală, duză 
îngustă, sac de plastic

Aspirator

cu aspirare umedă și uscată

VC3011L
Putere absorbită: 1.000 W
Debit de aspirare: 3.600 L/min
Putere de aspirare: 21 kPa
Volumul rezervorului (uscat/umed): 26/13 L
Clasă de absorbţie: tip L
Greutate: 9,0 kg
Livrat cu perie universală, duză îngustă, tije conectoare, 
adaptor furtun, cutie pentru accesorii, perie îngustă, 
furtun de aspirare, sac textil, sac de plastic

Aspirator

cu aspirare umedă și uscată

VC3012L

VC3211H

1869 lei

Putere absorbită: 1.200 W
Debit de aspirare: 3.700 L/min
Putere de aspirare: 25 kPa
Volumul rezervorului: 30 L
Clasă de absorbţie: tip L
Greutate: 11,0 kg
Livrat cu furtun flexibil 4 m 32 
mm, filtru (montat din fabrică), 
prefiltru (montat din fabrică), tijă 
conectoare, tije prelungitoare, 
perie, perie pentru colţuri cu 
suport, sac de plastic, sac de 
hârtie, conector

Putere absorbită: 1.050 W
Debit de aspirare: 2.000 L/min
Putere de aspirare: 22 kPa
Volumul rezervorului (uscat/umed): 32/27 L
Clasă de absorbţie: tip H
Greutate: 16,9 kg
Livrat cu furtun pentru aspirare 28 mm/3,5 m, 
furtun pentru aspirare 35 mm/2,5 m, clamă 
de prindere tijă, conector frontal 22 mm, 
conector frontal 24 mm, ţeavă dreaptă, ţeavă 
îndoită, set perie universală, duză îngustă și 
sac de plastic

Aspirator

3539 lei

Deep and Exact Cutting Technology

Aspirator

cu aspirare umedă și uscată

LS0815FLN

LB1200F

LS1019L

Fierăstrău cu glisare

pentru tăieri drepte, înclinate și în unghi

Fierăstrău cu bandă

Fierăstrău cu glisare

pentru tăieri drepte, înclinate și în unghi

-1Turație în gol: 5.000 min
Putere absorbită: 1.400W

o o    - în plan vertical (stg./dr.): 50 /60
Reglarea unghiului

Capacitate de tăiere
o o    - la 0 /la 45 : 65x305 / 65x215mm

Diametru pânză: 216 mm
Diametru gaură de prindere: 30 mm

o o    - în plan orizontal (stg./dr.): 48 /-5

Greutate: 14,1 kg
Livrat cu pânză circular 216 mm, ghidaj 
paralel, menghină verticală, sac colector, 
echer, cheie tubulară 13-3

Putere absorbită: 900W
-1Turație în gol: 400/800 min

Capacitate de tăiere

Lungime bandă: 2.240 mm

Greutate: 82,0 kg
Lăţime bandă: 6/13/16 mm

Livrat cu bandă fierăstră 6 dinţi per inch, 
bandă fierăstrău 13 4 dinţi per inch, bandă 
fierăstrău 16 4 dinţi per inch, bandă 
fierăstrău 16 14 dinţi per inch, apărătoare 
set, ghidaj unghiular, macetă împingere, 
cheie universală 5, sac colector

    - pe înălţime/pe lăţime: 165/305 mm

o o
    - în plan vertical (stg./dr.): 60 /60

Putere absorbită: 1.510W

o o    - în plan orizontal (stg./dr.): 48 /48

-1Turație în gol: 3.200 min

Livrat cu pânză 260x30x60T, prelungitor masă, sac 
pentru praf, echer, cheie combinată imbus 3/13, 
menghină (1 buc.)

Diametru gaură de prindere: 30 mm
Diametru pânză: 260 mm

Greutate: 26,3 kg

o o o    - la 0 /la 45 /la 60 : 68x310/65x218/68x155 mm
Capacitate de tăiere

Reglarea unghiului

1289 lei

3059 lei

1929 lei

1659 lei

3999 lei

799 lei2959 lei

199773-1

Adaptor wireless

pentru aspiratoarele electrice



Makita Rom nia S.R.L. DISTRIBUITORâ
Str. I.C.Brătianu, Nr. 164, Sat Brănești, Județul Ilfov 

Tel: (0040) - 21 - 569.80.61   Fax: (0040) - 21 - 569.80.59 

www.makita.ro
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R Oferte valabile în limita stocului disponibil, în perioada 01.12.2019 - 29.02.2020. Prețuri de 

piață recomandate cu TVA inclus. În cazul în care un anumit articol nu este disponibil pe stoc 
la dealerul dumneavoastră Makita, acesta poate fi livrat în maxim 48 de ore. Informațiile 
cuprinse în această broșură au caracter general și pot conține erori de procesare sau datorate 
unor modificări ulterioare ale producătorului. Pentru alegerea unui produs corespunzător 
necesităților dumneavoastră reale de utilizare, vă recomandăm ca înainte de achiziție să 
consultați un dealer autorizat de către Makita România. Produsele prezentate în acest afiș 
respectă toate reglementările CE în vigoare. Informații suplimentare, eventuale modificări și 
lista dealerilor autorizați se găsesc pe www.makita.ro.

facebook.com/MakitaRomaniaSRL

749 lei
GA9061R
Polizor unghiular

Diametru disc: 230 mm
Greutate: 8,04 kg
Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, piuliţă 
autoblocantă, cheie de strângere

-1Turație în gol: 6.600 min
Putere absorbită: 2.200W

B-12273
Disc tăiere inox (230x1,9x22 mm)

x10 buc.

GA9040R
Polizor unghiular mare

Greutate: 8,91 kg
Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, flanșă 
interioară, piuliţă de fixare 45 mm, cheie de 
strângere

Putere absorbită: 2.600W
-1Turație în gol: 6.600 min

Diametru disc: 230 mm

899 lei

B-12273
Disc tăiere inox (230x1,9x22 mm)

x10 buc.

GA9060R
Polizor unghiular mare

-1
Turație în gol: 6.600 min
Putere absorbită: 2.200W

Diametru disc: 230 mm
Greutate: 7,88 kg
Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, flanșă 
interioară, piuliţă de blocare, cheie de 
strângere 749 lei

B-12273
Disc tăiere inox (230x1,9x22 mm)

x10 buc.

GA9062
Polizor unghiular mare

Putere absorbită: 2.200W
-1Turație în gol: 6.600 min

Diametru: 7,97 kg
Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, flanșă 
interioară, piuliţă de blocare, cheie de 
strângere 749 lei

B-12273
Disc tăiere inox (230x1,9x22 mm)

x10 buc.

9557HNRG

GA5040C

Polizor unghiular mic

Polizor unghiular mic

-1Turație în gol: 11.000 min
Diametru disc: 115 mm

Putere absorbită: 840W

Greutate: 2,1 kg
Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, flanșă 
interioară, piuliţă de blocare, cheie specială, 
disc pentru degroșare 115x6x22,23 mm metal

Diametru disc: 125 mm

Putere absorbită: 1.400W
-1

Turație în gol: 2.800-11.000 min

Greutate: 3,6 kg
Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral 
antivibraţii, flanșă interioară, piuliţă de blocare, 
cheie de strângeree

369 lei

749 lei

B-12217

B-12239

Disc tăiere inox (115x1,0x22 mm)

Disc tăiere inox (125x1,0x22 mm)

x10 buc.

x10 buc.

869 lei

Putere absorbită: 1.400W
-1Turație în gol: 2.000-7.800 min

Diametru disc: 125 mm
Greutate: 3,7 kg
Livrată cu mâner lateral, hârtie abrazivă 
granulaţie 60

SA5040C
Mașină de șlefuit cu disc

4350CT

4351CT

Fierăstrău vertical

Fierăstrău vertical

-1Turaţie în gol: 800-2.800 min
Lungime cursă: 26 mm
Capacitate de tăiere

Putere absorbită: 720W

        (lemn/oţel): 135/10 mm
Greutate: 2,7 kg
Livrat cu duză conectare la aspirator, 
dispozitiv anti-despicare, cheie hexagonală

-1Turaţie în gol: 800-2.800 min
Lungime cursă: 26 mm
Capacitate de tăiere

Putere absorbită: 720W

        (lemn/oţel): 135/10 mm
Greutate: 2,6 kg
Livrat cu duză conectare la aspirator, 
dispozitiv anti-despicare, cheie hexagonală

939 lei

939 lei


