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PF0300
Ισχύς : 300W
Ικανότητα άντλησης (max) : 8.400l/h
Μανομετρικό (max) : 7m
Στόμιο: 1" - 1"1/4 - 1"1/2
Σώμα αντλίας: Πολυπροπυλένιο
Βάρος: 4,23kg

PF0800
Ισχύς : 800W
Ικανότητα άντλησης (max) :
13.200l/h
Μανομετρικό (max) : 9m
Στόμιο: 1" - 1"1/4 - 1"1/2
Σώμα αντλίας: Πολυπροπυλένιο
Βάρος: 6,08kg

Η Makita Ελλάς Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα
τροποποίησης των τιμών, των τεχνικών
προδιαγραφών και των συμπαραδιδομένων
χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση και δεν
ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και
αποκλίσεις στις εικόνες.
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι
συνιστώμενες τιμές λιανικής, περιλαμβάνουν
Φ.Π.Α., και ισχύουν έως 31/12/2016
ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Αντλίες Ομβρίων Υδάτων (για σωματίδια μεγέθους έως 5mm) με επαγωγικό μοτέρ και βάθος βύθισης έως 5m, ιδανικές για το άδειασμα
πλημμυρισμένων χώρων ή δεξαμενών, αποστράγγιση καθαρού νερού και την άρδευση του κήπου και του περιβολιού.

Αντλίες Ακαθάρτων Υδάτων (για σωματίδια μεγέθους έως 35mm) με επαγωγικό μοτέρ και βάθος βύθισης έως 5m, ιδανικές για την
αποστράγγιση υδάτων από πηγάδια, δεξαμενές και πισίνες, άντληση νερού για άρδευση ή μεταφορά.

PF1010
Ισχύς : 1.100W
Ικανότητα άντλησης (max) : 14.400l/h
Μανομετρικό (max) : 10m
Στόμιο: 1" - 1"1/4 - 1"1/2
Σώμα αντλίας: Πολυπροπυλένιο
Βάρος: 6,64kg

PF1110
Ισχύς : 1.100W
Ικανότητα άντλησης (max) :
15.000l/h
Μανομετρικό (max) : 10m
Στόμιο: 2"
Σώμα αντλίας: Inox
Βάρος: 7kg

Σφραγίδα Καταστήματος

ΕΑ3200S
Αλυσοπρίονο βενζίνης

Ιδανικό για τον ερασιτέχνη και την κοπή καυσόξυλων. Διαθέτει
σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart, τεχνολογία MPI για

εύκολη επανεκκίνηση, καταλύτη για μειωμένους ρύπους και
σύστημα απόσβεσης των κραδασμών.

32cc/ 1,8Hp/ 40cm λάμα/ 4,1kg

ΕΑ3110Τ
Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Ιδανικό για επαγγελματικό κλάδεμα. Μικρό βάρος, ισχυρός
κινητήρας, συμπαγή και καλά ισορροπημένη κατασκευή.

Διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης και αντιδονητικά
ελατήρια για χαμηλούς κραδασμούς.

30,1cc/ 1,4Hp/ 25cm λάμα/ 3,2kg
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DCS232T
Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Αξιόπιστο, ελαφρύ, συμπαγές και ισχυρό επαγγελματικό κλαδευτικό
πριόνι. Ιδανικό για κλαδευτικές εργασίες σε ψηλά σημεία με το ένα χέρι.

22,2 cc/ 1,02Hp/25cm λάμα/ 2,5kg

DCS232TC
Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Αξιόπιστο, ελαφρύ, συμπαγές και ισχυρό επαγγελματικό κλαδευτικό
πριόνι. Ιδανικό για κλαδευτικές εργασίες σε ψηλά σημεία με το ένα χέρι.

Με "μυτερή" λάμα για ακόμα πιο άνετη και λεπτομερής κοπή σε
δυσπρόσιτα σημεία.

22,2 cc/ 1,02Hp/25cm λάμα/ 2,5kg

HL120D
Ελαιοραβδιστικό μπαταρίας

12V
Το κατάλληλο μηχάνημα για τη συγκομιδή της

ελιάς. Είναι ελαφρύ και τροφοδοτείται από
μπαταρία αυτοκινήτου 12V (δεν

συμπαραδίδεται) για μέγιστη αυτονομία. Το
μήκος της τηλεσκοπικής ράβδου από ανθεκτικό

αλουμίνιο ξεπερνά τα 3m ενώ η κεφαλή
αποσπάται από τη ράβδο για χρήση με το ένα
χέρι σε χαμηλά κλαδιά. Το κωνικό σχήμα της

κεφαλής και τα χτένια από ανθρακονήματα,
μειώνουν στο ελάχιστο την πτώση των φύλλων

και το σπάσιμο των κλαδιών.

Ικανότητα συγκομιδής: 80-120kg/h,
Μήκος: 1.7-3.1m,

Μήκος καλωδίου με κλιπς: 15m,
Συνολικό βάρος: 1.65kg

Μόνο
2,5 kg!

Μόνο
2,5 kg!

EA4300F
Αλυσοπρίονο βενζίνης

Ημιεπαγγελματικό αλυσοπρίονο με επαγγελματικά χαρακτηριστικά,
ιδανικό για τον ερασιτέχνη με υψηλές απαιτήσεις. Διαθέτει σασί

κατασκευασμένο από κράμα μαγνησίου, σύστημα εύκολης εκκίνησης
EasyStart, τεχνολογία MPI για εύκολη επανεκκίνηση, ενισχυμένο

μεταλλικό συμπλέκτη και ρυθμιζόμενη
μεταλλική αντλία λαδιού.

42,4cc/ 3,0Hp/ 45cm λάμα/ 4,9kg

ΕΑ5000P
Επαγγελματικό Αλυσοπρίονο

Ισχυρό, εύχρηστο και αξιόπιστο επαγγελματικό αλυσοπρίονο. Ιδανικό για
την κοπή και το "καθάρισμα" μεσαίων κορμών. Διαθέτει εργονομικό

σχεδιασμό, υψηλή ροπή στρέψης και επιτάχυνση, σύστημα εύκολης
εκκίνησης EasyStart και τεχνολογία MPI για εύκολη επανεκκίνηση,

50cc/ 3,8Hp/ 45cm λάμα/ 5,4kg

ΕΑ6100P
Επαγγελματικό Αλυσοπρίονο

Επαγγελματικό αλυσοπρίονο ιδανικό τόσο για την κοπή όσο
και για το "καθάρισμα"μεγάλων κορμών. Προσφέρει μεγάλη

αυτονομία χάρη στο μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου, πολύ
υψηλή ροπή ενώ διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης

EasyStart και τεχνολογία MPI για εύκολη επανεκκίνηση,

61cc/ 4,6Hp/ 53cm λάμα/ 6,0kg

EA7900P
Επαγγελματικό Αλυσοπρίονο

Ισχυρό επαγγελματικό αλυσοπρίονο με υψηλή ροπή στρέψης και χαμηλό
βάρος. Χάρη στη τεχνολογία SLR προσφέρει

. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται
ένας επαγγελματίας για την κοπή και το ¨καθάρισμα" μεγάλων κορμών

καταβάλλοντας τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια.

εώς και 15% χαμηλότερη
κατανάλωση καυσίμου

78,5cc/ 5,9Hp/50cm λάμα/ 6,6kg

DCS9010
Επαγγελματικό Αλυσοπρίονο

Το πιο ισχυρό επαγγελματικό αλυσοπρίονο της Makita,
είναι ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης των υλοτόμων.

Διαθέτει κινητήρα με βέλτιστα χαρακτηριστικά και σύστημα
απόσβεσης των κραδασμών

90cc/ 6,7Hp/74cm λάμα/ 8,2kg

Εώς 20% χαμηλότερη

κατανάλωση
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Βιολογικό λάδι αλυσίδας
P-30807N

Dolmar
5 LT
ECO

EA3500S
Αλυσοπρίονο βενζίνης

Ιδανικό για τον ερασιτέχνη και τη κοπή καυσόξυλων αλλά
και για όσους ψάχνουν το κάτι παραπάνω.

Διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart, τεχνολογία MPI
για εύκολη επανεκκίνηση, καταλύτη για μειωμένους ρύπους

και σύστημα απόσβεσης των κραδασμών.

35cc/ 2,3Hp/ 40cm λάμα/ 4,4kg
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DCS232T
Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Αξιόπιστο, ελαφρύ, συμπαγές και ισχυρό επαγγελματικό κλαδευτικό
πριόνι. Ιδανικό για κλαδευτικές εργασίες σε ψηλά σημεία με το ένα χέρι.

22,2 cc/ 1,02Hp/25cm λάμα/ 2,5kg

DCS232TC
Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Αξιόπιστο, ελαφρύ, συμπαγές και ισχυρό επαγγελματικό κλαδευτικό
πριόνι. Ιδανικό για κλαδευτικές εργασίες σε ψηλά σημεία με το ένα χέρι.

Με "μυτερή" λάμα για ακόμα πιο άνετη και λεπτομερής κοπή σε
δυσπρόσιτα σημεία.

22,2 cc/ 1,02Hp/25cm λάμα/ 2,5kg

HL120D
Ελαιοραβδιστικό μπαταρίας

12V
Το κατάλληλο μηχάνημα για τη συγκομιδή της

ελιάς. Είναι ελαφρύ και τροφοδοτείται από
μπαταρία αυτοκινήτου 12V (δεν

συμπαραδίδεται) για μέγιστη αυτονομία. Το
μήκος της τηλεσκοπικής ράβδου από ανθεκτικό

αλουμίνιο ξεπερνά τα 3m ενώ η κεφαλή
αποσπάται από τη ράβδο για χρήση με το ένα
χέρι σε χαμηλά κλαδιά. Το κωνικό σχήμα της

κεφαλής και τα χτένια από ανθρακονήματα,
μειώνουν στο ελάχιστο την πτώση των φύλλων

και το σπάσιμο των κλαδιών.

Ικανότητα συγκομιδής: 80-120kg/h,
Μήκος: 1.7-3.1m,

Μήκος καλωδίου με κλιπς: 15m,
Συνολικό βάρος: 1.65kg

Μόνο
2,5 kg!

Μόνο
2,5 kg!

EA4300F
Αλυσοπρίονο βενζίνης

Ημιεπαγγελματικό αλυσοπρίονο με επαγγελματικά χαρακτηριστικά,
ιδανικό για τον ερασιτέχνη με υψηλές απαιτήσεις. Διαθέτει σασί

κατασκευασμένο από κράμα μαγνησίου, σύστημα εύκολης εκκίνησης
EasyStart, τεχνολογία MPI για εύκολη επανεκκίνηση, ενισχυμένο

μεταλλικό συμπλέκτη και ρυθμιζόμενη
μεταλλική αντλία λαδιού.

42,4cc/ 3,0Hp/ 45cm λάμα/ 4,9kg

ΕΑ5000P
Επαγγελματικό Αλυσοπρίονο

Ισχυρό, εύχρηστο και αξιόπιστο επαγγελματικό αλυσοπρίονο. Ιδανικό για
την κοπή και το "καθάρισμα" μεσαίων κορμών. Διαθέτει εργονομικό

σχεδιασμό, υψηλή ροπή στρέψης και επιτάχυνση, σύστημα εύκολης
εκκίνησης EasyStart και τεχνολογία MPI για εύκολη επανεκκίνηση,

50cc/ 3,8Hp/ 45cm λάμα/ 5,4kg

ΕΑ6100P
Επαγγελματικό Αλυσοπρίονο

Επαγγελματικό αλυσοπρίονο ιδανικό τόσο για την κοπή όσο
και για το "καθάρισμα"μεγάλων κορμών. Προσφέρει μεγάλη

αυτονομία χάρη στο μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου, πολύ
υψηλή ροπή ενώ διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης

EasyStart και τεχνολογία MPI για εύκολη επανεκκίνηση,

61cc/ 4,6Hp/ 53cm λάμα/ 6,0kg

EA7900P
Επαγγελματικό Αλυσοπρίονο

Ισχυρό επαγγελματικό αλυσοπρίονο με υψηλή ροπή στρέψης και χαμηλό
βάρος. Χάρη στη τεχνολογία SLR προσφέρει

. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται
ένας επαγγελματίας για την κοπή και το ¨καθάρισμα" μεγάλων κορμών

καταβάλλοντας τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια.

εώς και 15% χαμηλότερη
κατανάλωση καυσίμου

78,5cc/ 5,9Hp/50cm λάμα/ 6,6kg

DCS9010
Επαγγελματικό Αλυσοπρίονο

Το πιο ισχυρό επαγγελματικό αλυσοπρίονο της Makita,
είναι ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης των υλοτόμων.

Διαθέτει κινητήρα με βέλτιστα χαρακτηριστικά και σύστημα
απόσβεσης των κραδασμών

90cc/ 6,7Hp/74cm λάμα/ 8,2kg

Εώς 20% χαμηλότερη

κατανάλωση
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Αλυσοπρίονο βενζίνης

Ιδανικό για τον ερασιτέχνη και τη κοπή καυσόξυλων αλλά
και για όσους ψάχνουν το κάτι παραπάνω.

Διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart, τεχνολογία MPI
για εύκολη επανεκκίνηση, καταλύτη για μειωμένους ρύπους

και σύστημα απόσβεσης των κραδασμών.
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EX2650LH
Πολυμηχάνημα Combi

Ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν όλα
τα μηχανήματα για τον αγρό και τον

κήπο σε ένα!
Με 4χρονο κινητήρα ιδιαίτερα χαμηλής

κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων,
ικανό να δουλέψει σε κάθε κλίση. Η

αλλαγή του εξαρτήματος γίνεται με μία
απλή κίνηση χάρη στο μοχλό

"κουμπώματος" που βρίσκεται στον
άξονα.

25,4cc/ 1,05Hp/ 4,6kg/ 97cm μήκος

ΕΥ2650Η
4χρονο κονταροπρίονο

Τηλεσκοπικό κονταροπρίονο με συνολικό μήκος 3,92m και 4χρονο
κινητήρα χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου, μεωμένου θορύβου και

εκπομπής ρύπων.

25,4cc/ 1,1Hp/ 25,5cm λάμα / Μήκος 2,72-3,92m/ 7,2kg

DUP361PM2
Κλαδευτικό Ψαλίδι μπαταρίας Li-ion

Το νέο κλαδευτικό ψαλίδι τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες 18V Li-ion (συμβατές με
όλα τα εργαλεία 18V/3-4-5Ah της Makita) και προσφέρει μεγάλη αυτονομία. Χάρη

στο φορτιστή 2 θέσεων, η φόρτιση της κάθε μπαταρίας διαρκεί περίπου 36 λεπτά. Ο
ειδικός σχεδιασμός του κιτ ανάρτησης προσφέρει άνεση και ευελιξία κατά τη χρήση
σε στενούς χώρους. Συμπαραδίδεται με κιτ ανάρτησης, 2 μπαταρίες Li-ion 18V/4Ah,

φορτιστή 2 θέσεων, καλώδιο σύνδεσης, θήκη ψαλιδιού με κλιπ ζώνης, τσάντα
μεταφοράς, 2η άνω λεπίδα.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:
- Ρυθμιζόμενο άνοιγμα λεπίδας 2 θέσεων για κλαδιά διαμέτρου έως 25mm

και έως mm
- Προοδευτικό κλείσιμο της λεπίδας για κοπή ακριβείας

- Εξαιρετικά αιχμηρή λεπίδα - Προστασία υπερφόρτωσης
- Διακόπτης ΟΝ/OFF

- Βάρος ψαλιδιού 0,8kg - Συνολικό βάρος 3,3kg

33

DUC252Z KIT
Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο μπαταρίας Li-ion

Εύχρηστο και με χαμηλό θόρυβο, το κλάδεμα των δέντρων γίνεται
πιο εύκολο από ποτέ με τη χρήση ενός αλυσοπριόνου μπαταρίας

Li-ion. Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες 18V Li-ion (συμβατές με όλα
τα εργαλεία 18V/3-4-5Ah της Makita) και προσφέρει μεγάλη

αυτονομία. Συμπαραδίδεται με κιτ μπαταριών (2 μπαταρίες Li-ion
18 /4Ah και φορτιστής σε βαλίτσα μεταφοράς).V

18Vx2 Li-ion / 25cm λάμα / 4,1kg

DUB361Z KIT
Φυσητήρας μπαταρίας Li-ion

Ισχυρός φυσητήρας 2 ταχυτήτων, με χαμηλά επίπεδα θορύβου,
ιδανικός για χρήση σε δημόσιους χώρους και κατοικημένες

περιοχές. Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες 18V Li-ion (συμβατές με
όλα τα εργαλεία 18V/3-4-5Ah της Makita) και προσφέρει μεγάλη

αυτονομία. Συμπαραδίδεται με κιτ μπαταριών (2 μπαταρίες Li-ion
18 /4Ah και φορτιστής σε βαλίτσα μεταφοράς).V 18Vx2 Li-ion,

Παροχή άερα: 156-264 m /h, Ταχύτητα αέρα: 57-93m/s, 2.6kg3

Εξαρτήματα Combi

195522-4
Χλοοκοπτικό.
Συνολικό μήκος: 70,3cm
Συμπαραδίδεται μεσινέζα

109,00 €

196101-1
Πριονοκεφαλή
Μήκος λάμας: 25,5cm
Συνολικό μήκος: 116,6cm

299,00 € 195730-7

Μήκος λάμας: 53,5cm
Συνολικό μήκος: 150cm

Μπορντουροψάλιδο
299,00 €

195648-2

Συνολικό μήκος: 87,6cm
Συμπαραδίδεται μεσινέζα

Θαμνοκοπτικό.
99,00 €

195707-2
Καλλιεργητής
Συνολικό μήκος: 96,5cm
Διάμετρος μαχαιριών 23,2cm

269,00 €

Συνολικό μήκος: 100cm
Συμβατό με την πριονοκεφαλή
και το μπορντουροψάλιδο

Επέκταση άξονα
196032-4 109,00 €

UC4041A
Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο

Αξιόπιστο και οικονομικό ηλεκτρικό αλυσοπρίονο ιδανικό για τις
καθημερινές εργασίες γύρω από το σπίτι και τον κήπο χάρη στο

χαμηλό του βάρος και το συμπαγή σχεδιασμό.
Διαθέτει βελτιωμένο σύστημα TLC για πιο εύκολο τέντωμα

της αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων.

1800W/ 40cm λάμα/ 4,7kg

UC4030A KIT
Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο

Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο για υψηλές αποδόσεις με μηδενικούς
κραδασμούς. Διαθέτει ισχυρό μοτέρ 2000W, αντιολισθητική λαβή Softgrip

και σύστημα TLC για εύκολο τέντωμα της αλυσίδας. Συμπαραδίδεται με
λάδι αλυσίδας 1lt, 2η αλυσίδα, λίμα αλυσίδας και μεταλλική βαλίτσα.

2000W/ 40cm λάμα/ 5,2kg

+ +

Με 2 μπαταρίες 18V/4Ah, έως

κοπές σε κλαδιά διαμέτρου 15mm

57.000

www.makita.grwww.makita.gr
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EX2650LH
Πολυμηχάνημα Combi

Ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν όλα
τα μηχανήματα για τον αγρό και τον

κήπο σε ένα!
Με 4χρονο κινητήρα ιδιαίτερα χαμηλής

κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων,
ικανό να δουλέψει σε κάθε κλίση. Η

αλλαγή του εξαρτήματος γίνεται με μία
απλή κίνηση χάρη στο μοχλό

"κουμπώματος" που βρίσκεται στον
άξονα.

25,4cc/ 1,05Hp/ 4,6kg/ 97cm μήκος

ΕΥ2650Η
4χρονο κονταροπρίονο

Τηλεσκοπικό κονταροπρίονο με συνολικό μήκος 3,92m και 4χρονο
κινητήρα χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου, μεωμένου θορύβου και

εκπομπής ρύπων.

25,4cc/ 1,1Hp/ 25,5cm λάμα / Μήκος 2,72-3,92m/ 7,2kg

DUP361PM2
Κλαδευτικό Ψαλίδι μπαταρίας Li-ion

Το νέο κλαδευτικό ψαλίδι τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες 18V Li-ion (συμβατές με
όλα τα εργαλεία 18V/3-4-5Ah της Makita) και προσφέρει μεγάλη αυτονομία. Χάρη

στο φορτιστή 2 θέσεων, η φόρτιση της κάθε μπαταρίας διαρκεί περίπου 36 λεπτά. Ο
ειδικός σχεδιασμός του κιτ ανάρτησης προσφέρει άνεση και ευελιξία κατά τη χρήση
σε στενούς χώρους. Συμπαραδίδεται με κιτ ανάρτησης, 2 μπαταρίες Li-ion 18V/4Ah,

φορτιστή 2 θέσεων, καλώδιο σύνδεσης, θήκη ψαλιδιού με κλιπ ζώνης, τσάντα
μεταφοράς, 2η άνω λεπίδα.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:
- Ρυθμιζόμενο άνοιγμα λεπίδας 2 θέσεων για κλαδιά διαμέτρου έως 25mm

και έως mm
- Προοδευτικό κλείσιμο της λεπίδας για κοπή ακριβείας

- Εξαιρετικά αιχμηρή λεπίδα - Προστασία υπερφόρτωσης
- Διακόπτης ΟΝ/OFF

- Βάρος ψαλιδιού 0,8kg - Συνολικό βάρος 3,3kg

33

DUC252Z KIT
Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο μπαταρίας Li-ion

Εύχρηστο και με χαμηλό θόρυβο, το κλάδεμα των δέντρων γίνεται
πιο εύκολο από ποτέ με τη χρήση ενός αλυσοπριόνου μπαταρίας

Li-ion. Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες 18V Li-ion (συμβατές με όλα
τα εργαλεία 18V/3-4-5Ah της Makita) και προσφέρει μεγάλη

αυτονομία. Συμπαραδίδεται με κιτ μπαταριών (2 μπαταρίες Li-ion
18 /4Ah και φορτιστής σε βαλίτσα μεταφοράς).V

18Vx2 Li-ion / 25cm λάμα / 4,1kg

DUB361Z KIT
Φυσητήρας μπαταρίας Li-ion

Ισχυρός φυσητήρας 2 ταχυτήτων, με χαμηλά επίπεδα θορύβου,
ιδανικός για χρήση σε δημόσιους χώρους και κατοικημένες

περιοχές. Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες 18V Li-ion (συμβατές με
όλα τα εργαλεία 18V/3-4-5Ah της Makita) και προσφέρει μεγάλη

αυτονομία. Συμπαραδίδεται με κιτ μπαταριών (2 μπαταρίες Li-ion
18 /4Ah και φορτιστής σε βαλίτσα μεταφοράς).V 18Vx2 Li-ion,

Παροχή άερα: 156-264 m /h, Ταχύτητα αέρα: 57-93m/s, 2.6kg3

Εξαρτήματα Combi

195522-4
Χλοοκοπτικό.
Συνολικό μήκος: 70,3cm
Συμπαραδίδεται μεσινέζα

109,00 €

196101-1
Πριονοκεφαλή
Μήκος λάμας: 25,5cm
Συνολικό μήκος: 116,6cm

299,00 € 195730-7

Μήκος λάμας: 53,5cm
Συνολικό μήκος: 150cm

Μπορντουροψάλιδο
299,00 €

195648-2

Συνολικό μήκος: 87,6cm
Συμπαραδίδεται μεσινέζα

Θαμνοκοπτικό.
99,00 €

195707-2
Καλλιεργητής
Συνολικό μήκος: 96,5cm
Διάμετρος μαχαιριών 23,2cm

269,00 €

Συνολικό μήκος: 100cm
Συμβατό με την πριονοκεφαλή
και το μπορντουροψάλιδο

Επέκταση άξονα
196032-4 109,00 €

UC4041A
Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο

Αξιόπιστο και οικονομικό ηλεκτρικό αλυσοπρίονο ιδανικό για τις
καθημερινές εργασίες γύρω από το σπίτι και τον κήπο χάρη στο

χαμηλό του βάρος και το συμπαγή σχεδιασμό.
Διαθέτει βελτιωμένο σύστημα TLC για πιο εύκολο τέντωμα

της αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων.

1800W/ 40cm λάμα/ 4,7kg

UC4030A KIT
Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο

Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο για υψηλές αποδόσεις με μηδενικούς
κραδασμούς. Διαθέτει ισχυρό μοτέρ 2000W, αντιολισθητική λαβή Softgrip

και σύστημα TLC για εύκολο τέντωμα της αλυσίδας. Συμπαραδίδεται με
λάδι αλυσίδας 1lt, 2η αλυσίδα, λίμα αλυσίδας και μεταλλική βαλίτσα.

2000W/ 40cm λάμα/ 5,2kg

+ +

Με 2 μπαταρίες 18V/4Ah, έως

κοπές σε κλαδιά διαμέτρου 15mm

57.000

www.makita.grwww.makita.gr
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UR3500
Ηλεκτρικό Θαμνοκοπτικό

Αξιόπιστο και οικονομικό ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό. Το μικρό βάρος,
ο κυρτός άξονας για εύκολη πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία και

η ειδικά σχεδιασμένη μαλακή λαβή το καθιστούν εύκολο στη
χρήση. Συμπαραδίδεται με κεφαλή μεσινέζας 2 νήματων και

μονό ιμάντα ώμου.

700W/ 350mm διάμετρος κοπής / 6.500rpm / 4,3kg

UR2300
Ηλεκτρικό Θαμνοκοπτικό

Ισχυρό και ελαφρύ ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό για όλες τις εργασίες
περιποίησης του κήπου. Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη μαλακή λαβή για

μικρότερη καταπόνηση και μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση.
Συμπαραδίδεται με δίσκο 4 μαχαιριών και μονό ιμάντα ώμου.

1000W/ 230mm διάμετρος κοπής / 5.700rpm / 4,9kg

ELM3311
Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν
Ισχυρή, σχεδόν αθόρυβη και με μικρό

βάρος είναι ιδανική για μικρούς κήπους
έως 400m . Διαθέτει ρυθμιζόμενο ύψος

κοπής 3 θέσεων
(20 - 40 - 50cm)

και κάδο χωρητικότητας 27lt.

2

1100W/ 33 m πλάτος κοπής/
13,1kg

c

PLM4628N
Βενζινοκίνητη μηχανή

γκαζόν
Με κινητήρα νέας γενιάς Briggs &
Straton και αυτοπροώθηση η νέα
βενζοκίνητη μηχανή γκαζόν είναι

ιδανική για εκτάσεις έως 1600m .
Διαθέτει ρυθμιζόμενο ύψος κοπής

7 θέσεων (25 έως 75cm), κιτ
βιολογικής κοπής,πλαϊνό

εκτοξευτήρα και κάδο
χωρητικότητας 60lt.

2

B&S 500E - 140cc / 1.94 kW /
46 m πλάτος κοπής/ 32,3kgc

UV3200
Ηλεκτρικός εξαερωτής γκαζόν

Ιδανικός για την φροντίδα και την
αποτελεσματική απομάκρυνση βρύων και

ζιζανίων σε μικρής έκτασης κήπους.
Διαθέτει κύλινδρο με 10 διπλά μαχαίρια,
διακόπτη ασφαλείας και αναδιπλούμνεη

λαβή για εύκολη μεταφορά
και αποθήκευση.

1300W, Πλάτος εργασίας 32cm, Θέσεις/Ύψος εργασίας
5/-10 έως 10mm, κάδος 30lt

UD2500
Ηλεκτρικός

θρυμματιστής
κλαδιών

Με μοντέρνο σχεδιασμό και
ισχυρό κινητήρα για κλαδιά

διαμέτρου έως Φ45mm. Είναι
εύχρηστος και διαθέτει σύστημα

προστασίας του κινητήρα από
μπλοκαρισμένα κλαδιά και

μεγάλους τροχούς για εύκολη
μεταφορά.

2500W/ Διάμετρος κλαδιών
έως Φ45mm/ Κάδος 67lt

UB0800X
Ηλεκτρικός φυσητήρας- αναρροφητήρας

Ελαφρύς και εύχρηστος ηλεκτρικός φυσητήρας-αναρροφητήρας 2
ταχυτήτων, με χαμηλό επιπεδο θορύβου, αντιολισθητικές λαβές για άνετη

χρήση και φτερωτή αλουμινίου για τη μείωση του όγκου των φύλλων.
Συμπαραδίδεται πλήρες κιτ αναρρόφησης για τη μετατροπή του σε

αναρροφητήρα και ιμάντας ώμου.

1650W, Παροχή αέρα έως 660m /h, σάκος 35lt, 3.2/3.8kg3

BHX2501
4χρονος φυσητήρας - αναρροφητήρας

Ισχυρός και εύχρηστος φυσητήρας με 4χρονο κινητήρα που
προσφέρει: Χαμηλό κόστος λειτουργίας, υψηλή απόδοση, μικρό

βάρος, μειωμένη εκπομπή ρύπων και θόρυβο. Δυνατότητα
μετατροπής σε αναρροφητήρα με το κιτ αναρρόφοσης 195289-4

(δεν συμπαραδίδεται).

24.5cc, 1.2Hp, 606m /h, 4.4kg3Παροχή αέρα έως

EM2600U
Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Ιδανικό για εργασίες γύρω από το σπίτι και το κήπο. Διαθέτει
σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart και καταλύτη για μειωμένους

ρύπους. Συμπαραδίδεται με ιμάντα ώμων, μεσινέζα & δίσκο.

25,7cc/ 1,2Hp/ Σπείρωμα Μ8x1,25/ 5kg

RBC414U
Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Bενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό με ισχυρό & αξιόπιστο 2χρονο κινητήρα
40,2cc σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση. Η εργονομική ασύμμετρη
λαβή παρέχει μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο έλεγχο ενώ ελαχιστοποιεί

την κόπωση. Διαθέτει πρακτικό σύστημα σύσφιξης της χειρολαβής χωρίς
τη χρήση εργαλείου για εύκολη μεταφορά και γρήγορη ρύθμιση της

γωνίας της λαβής. Συμπαραδίδεται με δίσκο 3 μαχαιριών, κεφαλή
μεσινέζας και επαγγελματικό ιμάντα ώμων.

40,cc/ 1,9Hp/ Σπείρωμα Μ10x1,25/ 7,2kg

UH5261
Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο

Ελαφρύ και ισχυρό ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο, με χαμηλά
επίπεδα θορύβου και κραδασμών.

400W/ 52cm λάμα/ έως 15mm διάμετρος κλαδιών/ 3kg

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2016Φθινόπωρο - Χειμώνας
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EN4950H
4χρονο κονταροψάλιδο

Ελαφρύ και ισχυρό κονταροψάλιδο με 4χρονο κινητήρα που προσφέρει
χαμηλή κατανάλωση, μειωμένη εκπομπή ρύπων και θόρυβο. Διαθέτει εύκολη

ρύθμιση της γωνίας της κεφαλής +45ο / -90ο, εργονομική λαβή για μεγαλύτερη
άνεση, καλύτερο έλεγχο και μικρότερη καταπόνηση κατά τη χρήση και

αναδιπλούμενη κεφαλή 180 για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.ο

25,4cc/ 1,1Hp / 49cm λάμα/ έως 21,5mm διάμετρος κλαδιών/ 2,55m
συνολικό μήκος / 6,9kg

€ 155,00
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UR3500
Ηλεκτρικό Θαμνοκοπτικό

Αξιόπιστο και οικονομικό ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό. Το μικρό βάρος,
ο κυρτός άξονας για εύκολη πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία και

η ειδικά σχεδιασμένη μαλακή λαβή το καθιστούν εύκολο στη
χρήση. Συμπαραδίδεται με κεφαλή μεσινέζας 2 νήματων και

μονό ιμάντα ώμου.

700W/ 350mm διάμετρος κοπής / 6.500rpm / 4,3kg

UR2300
Ηλεκτρικό Θαμνοκοπτικό

Ισχυρό και ελαφρύ ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό για όλες τις εργασίες
περιποίησης του κήπου. Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη μαλακή λαβή για

μικρότερη καταπόνηση και μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση.
Συμπαραδίδεται με δίσκο 4 μαχαιριών και μονό ιμάντα ώμου.

1000W/ 230mm διάμετρος κοπής / 5.700rpm / 4,9kg

ELM3311
Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν
Ισχυρή, σχεδόν αθόρυβη και με μικρό

βάρος είναι ιδανική για μικρούς κήπους
έως 400m . Διαθέτει ρυθμιζόμενο ύψος

κοπής 3 θέσεων
(20 - 40 - 50cm)

και κάδο χωρητικότητας 27lt.

2

1100W/ 33 m πλάτος κοπής/
13,1kg

c

PLM4628N
Βενζινοκίνητη μηχανή

γκαζόν
Με κινητήρα νέας γενιάς Briggs &
Straton και αυτοπροώθηση η νέα
βενζοκίνητη μηχανή γκαζόν είναι

ιδανική για εκτάσεις έως 1600m .
Διαθέτει ρυθμιζόμενο ύψος κοπής

7 θέσεων (25 έως 75cm), κιτ
βιολογικής κοπής,πλαϊνό

εκτοξευτήρα και κάδο
χωρητικότητας 60lt.

2

B&S 500E - 140cc / 1.94 kW /
46 m πλάτος κοπής/ 32,3kgc

UV3200
Ηλεκτρικός εξαερωτής γκαζόν

Ιδανικός για την φροντίδα και την
αποτελεσματική απομάκρυνση βρύων και

ζιζανίων σε μικρής έκτασης κήπους.
Διαθέτει κύλινδρο με 10 διπλά μαχαίρια,
διακόπτη ασφαλείας και αναδιπλούμνεη

λαβή για εύκολη μεταφορά
και αποθήκευση.

1300W, Πλάτος εργασίας 32cm, Θέσεις/Ύψος εργασίας
5/-10 έως 10mm, κάδος 30lt

UD2500
Ηλεκτρικός

θρυμματιστής
κλαδιών

Με μοντέρνο σχεδιασμό και
ισχυρό κινητήρα για κλαδιά

διαμέτρου έως Φ45mm. Είναι
εύχρηστος και διαθέτει σύστημα

προστασίας του κινητήρα από
μπλοκαρισμένα κλαδιά και

μεγάλους τροχούς για εύκολη
μεταφορά.

2500W/ Διάμετρος κλαδιών
έως Φ45mm/ Κάδος 67lt

UB0800X
Ηλεκτρικός φυσητήρας- αναρροφητήρας

Ελαφρύς και εύχρηστος ηλεκτρικός φυσητήρας-αναρροφητήρας 2
ταχυτήτων, με χαμηλό επιπεδο θορύβου, αντιολισθητικές λαβές για άνετη

χρήση και φτερωτή αλουμινίου για τη μείωση του όγκου των φύλλων.
Συμπαραδίδεται πλήρες κιτ αναρρόφησης για τη μετατροπή του σε

αναρροφητήρα και ιμάντας ώμου.

1650W, Παροχή αέρα έως 660m /h, σάκος 35lt, 3.2/3.8kg3

BHX2501
4χρονος φυσητήρας - αναρροφητήρας

Ισχυρός και εύχρηστος φυσητήρας με 4χρονο κινητήρα που
προσφέρει: Χαμηλό κόστος λειτουργίας, υψηλή απόδοση, μικρό

βάρος, μειωμένη εκπομπή ρύπων και θόρυβο. Δυνατότητα
μετατροπής σε αναρροφητήρα με το κιτ αναρρόφοσης 195289-4

(δεν συμπαραδίδεται).

24.5cc, 1.2Hp, 606m /h, 4.4kg3Παροχή αέρα έως

EM2600U
Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Ιδανικό για εργασίες γύρω από το σπίτι και το κήπο. Διαθέτει
σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart και καταλύτη για μειωμένους

ρύπους. Συμπαραδίδεται με ιμάντα ώμων, μεσινέζα & δίσκο.

25,7cc/ 1,2Hp/ Σπείρωμα Μ8x1,25/ 5kg

RBC414U
Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Bενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό με ισχυρό & αξιόπιστο 2χρονο κινητήρα
40,2cc σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση. Η εργονομική ασύμμετρη
λαβή παρέχει μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο έλεγχο ενώ ελαχιστοποιεί

την κόπωση. Διαθέτει πρακτικό σύστημα σύσφιξης της χειρολαβής χωρίς
τη χρήση εργαλείου για εύκολη μεταφορά και γρήγορη ρύθμιση της

γωνίας της λαβής. Συμπαραδίδεται με δίσκο 3 μαχαιριών, κεφαλή
μεσινέζας και επαγγελματικό ιμάντα ώμων.

40,cc/ 1,9Hp/ Σπείρωμα Μ10x1,25/ 7,2kg

UH5261
Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο

Ελαφρύ και ισχυρό ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο, με χαμηλά
επίπεδα θορύβου και κραδασμών.

400W/ 52cm λάμα/ έως 15mm διάμετρος κλαδιών/ 3kg
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EN4950H
4χρονο κονταροψάλιδο

Ελαφρύ και ισχυρό κονταροψάλιδο με 4χρονο κινητήρα που προσφέρει
χαμηλή κατανάλωση, μειωμένη εκπομπή ρύπων και θόρυβο. Διαθέτει εύκολη

ρύθμιση της γωνίας της κεφαλής +45ο / -90ο, εργονομική λαβή για μεγαλύτερη
άνεση, καλύτερο έλεγχο και μικρότερη καταπόνηση κατά τη χρήση και

αναδιπλούμενη κεφαλή 180 για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.ο

25,4cc/ 1,1Hp / 49cm λάμα/ έως 21,5mm διάμετρος κλαδιών/ 2,55m
συνολικό μήκος / 6,9kg
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PF0300
Ισχύς : 300W
Ικανότητα άντλησης (max) : 8.400l/h
Μανομετρικό (max) : 7m
Στόμιο: 1" - 1"1/4 - 1"1/2
Σώμα αντλίας: Πολυπροπυλένιο
Βάρος: 4,23kg

PF0800
Ισχύς : 800W
Ικανότητα άντλησης (max) :
13.200l/h
Μανομετρικό (max) : 9m
Στόμιο: 1" - 1"1/4 - 1"1/2
Σώμα αντλίας: Πολυπροπυλένιο
Βάρος: 6,08kg

Η Makita Ελλάς Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα
τροποποίησης των τιμών, των τεχνικών
προδιαγραφών και των συμπαραδιδομένων
χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση και δεν
ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και
αποκλίσεις στις εικόνες.
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι
συνιστώμενες τιμές λιανικής, περιλαμβάνουν
Φ.Π.Α., και ισχύουν έως 31/12/2016
ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Αντλίες Ομβρίων Υδάτων (για σωματίδια μεγέθους έως 5mm) με επαγωγικό μοτέρ και βάθος βύθισης έως 5m, ιδανικές για το άδειασμα
πλημμυρισμένων χώρων ή δεξαμενών, αποστράγγιση καθαρού νερού και την άρδευση του κήπου και του περιβολιού.

Αντλίες Ακαθάρτων Υδάτων (για σωματίδια μεγέθους έως 35mm) με επαγωγικό μοτέρ και βάθος βύθισης έως 5m, ιδανικές για την
αποστράγγιση υδάτων από πηγάδια, δεξαμενές και πισίνες, άντληση νερού για άρδευση ή μεταφορά.

PF1010
Ισχύς : 1.100W
Ικανότητα άντλησης (max) : 14.400l/h
Μανομετρικό (max) : 10m
Στόμιο: 1" - 1"1/4 - 1"1/2
Σώμα αντλίας: Πολυπροπυλένιο
Βάρος: 6,64kg

PF1110
Ισχύς : 1.100W
Ικανότητα άντλησης (max) :
15.000l/h
Μανομετρικό (max) : 10m
Στόμιο: 2"
Σώμα αντλίας: Inox
Βάρος: 7kg

Σφραγίδα Καταστήματος

ΕΑ3200S
Αλυσοπρίονο βενζίνης

Ιδανικό για τον ερασιτέχνη και την κοπή καυσόξυλων. Διαθέτει
σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart, τεχνολογία MPI για

εύκολη επανεκκίνηση, καταλύτη για μειωμένους ρύπους και
σύστημα απόσβεσης των κραδασμών.

32cc/ 1,8Hp/ 40cm λάμα/ 4,1kg

ΕΑ3110Τ
Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Ιδανικό για επαγγελματικό κλάδεμα. Μικρό βάρος, ισχυρός
κινητήρας, συμπαγή και καλά ισορροπημένη κατασκευή.

Διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης και αντιδονητικά
ελατήρια για χαμηλούς κραδασμούς.

30,1cc/ 1,4Hp/ 25cm λάμα/ 3,2kg

www.makita.gr www.makita.gr
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