


DDF481RTJ BORSKRUTREKKER 18V 5,0Ah
Meget kraftig børsteløs drill for proffen!
Makitas sterkeste batteridrevne drill for tung bruk. 
Meget sterk med sine 60/115Nm (mykt/hardt material).
Leveres med hurtiglader og  2 stk. 18V/5,0Ah batterier. 
Vekt: 3,0 kg med batteri. 
NRF: 9828944

DFR450ZX SKRUAUTOMAT 18V
Ny og forbedret innmating.
Til svært effektiv montering av gips og plater, med 
skruer (fra 25mm – 41mm) på bånd. Bruker 127mm bits. 
Leveres uten batteri og lader. 
Vekt: 2,9 kg uten batteri.

NRF: 9828795

DDF484RTJ BORSKRUTREKKER 18V 5,0Ah
Batteridrill med børsteløs motor for tøffe jobber. 
Dreiemoment på 36/54Nm. Leveres med hurtiglader og 
2 stk. 18V/5,0Ah batterier. Vekt: 1,8 kg uten batteri.

NRF: 9828935

DTD153Z SLAGSKRUTREKKER 18V

Stor kapasitet og børsteløs motor.
Kraftig maskin med dreiemoment på 170Nm. 
Leveres uten batteri og lader. Vekt 1,6 kg med batteri.

NRF: 9829573

Skrutrekkere og skruautomat - batteri



D-29935 SELVMATENDE FRESEBOR 25MM, NRF: 9829575

D-29957 SELVMATENDE FRESEBOR 28MM, NRF: 9829576

D-29963 SELVMATENDE FRESEBOR 32MM, NRF: 9829577

D-29979 SELVMATENDE FRESEBOR 35MM, NRF: 9829578

D-29985 SELVMATENDE FRESEBOR 38MM, NRF: 9829579

D-29991 SELVMATENDE FRESEBOR 45MM, NRF: 9829581

D-30003 SELVMATENDE FRESEBOR 51MM, NRF: 9829582

D-30019 SELVMATENDE FRESEBOR 54MM, NRF: 9829583

D-30025 SELVMATENDE FRESEBOR 57MM, NRF: 9829584

D-30031 SELVMATENDE FRESEBOR 65MM, NRF: 9829585

D-30047 SELVMATENDE FRESEBOR 76MM, NRF: 9829586

D-35651 FORLENGER TIL SELVMATENDE FRESEBOR 305MM

NRF: 9829009

Tilbehør skrutrekkere



DDA460ZK VINKELBORMASKIN 2x18V

Kraftig vinkelbormaskin med nøkkelchuck og to gir
En stor maskin med tohåndsgrep som gir brukeren veldig
god kontroll. Med børsteløs motor og maks moment 
på 136Nm. Leveres uten batteri og lader. 
Vekt: 6,4 kg med batteri.
NRF: 9829155

DTW1002Z MUTTERTREKKER 18V, ½
Høyt dreiemoment på hele 1000Nm
Kraftig batteridrevet muttertrekker med børsteløs motor. 
Leveres uten batteri og lader. Vekt: 3,6 kg med batteri.

NRF: 9828856

DTW285Z MUTTERTREKKER 18V, ½

Sterk muttertrekker med 280Nm
Svært kraftig og kompakt muttertrekker med børsteløs motor.
Justerbart moment i 3 trinn gjør den svært allsidig.
Leveres uten batteri og lader. Vekt: 1,8 kg med batteri.

NRF: 9828952

Vinkelbormaskin og muttertrekkere - Batteri



DHR281ZWJ KOMBIHAMMER 2X18V SDS-PLUS
Kraftig og effektiv kombihammer med børsteløs motor.
En kraftpakke med flere HMS-funksjoner for å ivareta 
brukeren. Vibrasjonsreduksjon (AVT) og støvavsug med 
HEPA filter som festes direkte på maskinen. Med 
Hurtigchuck som enkelt kan skiftes med spennchuck.
Leveres uten batteri og lader. Vekt: 5,1 kg med batteri.

NRF: 9829566

DHR243Z BORHAMMER 18V SDS-PLUS

Meget effektiv og kraftig med børsteløs motor!
3 funksjoner: boring, hammerboring og meisling. 
SDS-PLUS chuck er utsktiftbar til medfølgende 
spennchuck. Leveres uten batteri og lader. 
Vekt: 3,7 kg med batteri.

NRF: 9828748

DHR400ZKU KOMBIHAMMER 2X18V SDS-MAX

Spekket med HMS funksjoner!
Med børsteløs motor, meget gode antivibrasjons-
funksjoner (AVT), momentkontroll hvis boret kiler seg, 
støvavsug til meisling og boring og bluetooth kobling 
til støvavsug (AWS). Leveres uten batteri og lader.
Vekt: 8,1 kg med batteri.

NRF: 9829146

Borhammer / kombihammer - Batteri



Borhammere - Ledning

HR2811FT BORHAMMER 800W SDS-PLUS
Enkelt og raskt bytte mellom tre- og metallbor
Modellen har tre funksjoner: Boring, hammerboring
og meisling, reversible børster og utskiftbar 
hurtigchuck (medfølger). Sikkerhetsclutch sikrer 
Bruker ved fastkiling av bor. Maks 28mm hull i betong.
Leveres i Makpac koffert. Vekt: 3,9 kg. 

NRF: 9828008

HR2631FTJ BORHAMMER 800W SDS-PLUS

Ergonomisk god maskin med tre funksjoner og AVT
Modellen har tre funksjoner: Boring, hammerboring
og meisling, reversible børster og utskiftbar 
hurtigchuck (medfølger). Maks 26mm hull i betong.
Leveres i Makpac koffert. Vekt: 3,6 kg. 

NRF: 9828885

HR4013C BORHAMMER 1100W SDS-MAX

Borhammer med ny generasjon aktiv vibrasjonsdemping
Til meisling og hammerboring. Modellen har meget 
Gode AVT systemer som gir svært lave vibrasjoner 
(boring: 5,0 m/sec2, meisling: 4,5 m/sec2) Maks 40mm
hull i betong. Vekt: 6,9 kg.

NRF: 9828721



Sager - Batteri

DJV181Z STIKKSAG 18V
Letthåndterlig og presis med børsteløs motor
Kapper opp til 135mm treverk og 10mm stål. Trinnløs 
hastighetsjustering, 45 graders vinkel til begge sider og tre 
innstillinger på sagbladets bevegelse. Effektivt støvavsug.
Leveres uten batteri og lader. Vekt: 2,6 kg med batteri.

NRF: 9828762

DHS680Z SIRKELSAG 18V 165MM

Børsteløs motor og 57mm kuttedybde
Svært effektiv sag med automatisk justering av hastighet. 
5000rpm. Kan vippes inntil 50 grader. Sagblad og 
parallellanlegg medfølger. Leveres uten batteri og lader. 
Vekt: 3,3 kg med batteri.

NRF: 9828799

DPB180Z BÅNDSAG 18V

Lett å ta med seg
Til gnistfri kapping i metall med materialdiameter på 
maks 120mm. Justerbar hastighet tilpasset 
materialet du skal kappe i. Godt grep gir en stabil 
og sikker arbeidsstilling. Leveres uten batteri og lader.
Vekt: 7,1 kg med batteri.

NRF: 9828924



Bajonettsager - Batteri

DJR187Z BAJONETTSAG 18V
Høyt turtall for effektiv og gnistfri kapping i metall
Med børsteløs motor og to hastigheter. Verktøyløst 
bytte av sagblad. Med slaglengde på 32mm og 
0-2300 / 0-3000 slag pr min. Leveres uten batteri og 
lader. Vekt: 3,8 kg med batteri.

NRF: 9828919

DJR183Z BAJONETTSAG 18V

Kompakt og kraftig bajonettsag
Med slaglengde på 13mm og 0-3000 slag pr min. 
To separate brytere for optimal ergonomi. 
Verktøyløst bytte av sagblad. Leveres uten batteri 
og lader.  Vekt: 1,7 kg med batteri.

NRF: 9828913

DJR188Z BAJONETTSAG 18V

Kompakt og effektiv
Kommer til på trange plasser. Kapper opp til 150mm 
treverk og Ø100mm stålrør. Med slaglengde på 20mm 
og 0-3000 slag pr min. Verktøyløst bytte av sagblad. 
Leveres uten batteri og lader. Vekt: 2,9 kg med batteri.

NRF: 9829147



Vinkelslipere – Batteri og ledning

GA5040CF01 VINKELSLIPER 1400W 125MM
Super Joint System II – utviklet for effektiv demping av vibrasjoner
Egnet til kapping og sliping. Labyrintkanaler hindrer støv 
fra å trenge inn i motoren. AVT håndtak og «Super 
Flange» for bytte av skive uten verktøy. SJS2 systemet 
beskytter giret og gir lengre levetid. Konstant turtall,
gjenstartsbeskyttelse, justerbar hastighet og motorvern.
Vekt: 2,5 kg.
NRF: 9828732

DGA506Z VINKELSLIPER 18V 125MM

Kraftig vinkelsliper med børsteløs motor
Med momentkontroll (ADT) som justerer til optimal 
hastighet etter påført moment og Soft start for bedre 
kontroll og lengre levetid på gir. Elektrisk brems, aktiv
Feedback kontroll som stopper motoren hvis skiven kiler seg (AFT) og 
reduksjonsdempende grep for å ivareta brukeren. Leveres uten batteri og lader. 
Vekt: 3,8 kg med batteri.
NRF: 9829161

GA9020SF01 VINKELSLIPER 2200W 230MM

For krevende proffbruk
Robust maskin for kapping og sliping av de fleste 
materialer. Modellen kommer med «hurtigskive» for 
bytte av skiver uten verktøy, AVT håndtak og mykstart.
Vekt: 5,8 kg

NRF: 9828188



Diverse maskiner, batteri og ledning

DCG180Z FUGESPRØYTE 18V, 310ML
Til påføring av lim, fugemasse og silikon
Variabel hastighetskontroll gir deg optimale forhold 
for ditt arbeid. Stempelet trekker seg litt tilbake når 
du slipper opp brytere, noe som hindrer utilsiktet 
drypping. Modellen har en skyvekraft på hele 
5000N og håndterer fugemasse med høy viskositet.
Leveres uten batteri og lader. Vekt: 2,4 kg med batteri. 

NRF: 9828848

DTM51Z MULTIVERKTØY 18V OIS

Effektiv multiverktøy med 12-pin OIS bladfeste og trinnløs hastighetsjustering
Med verktøyløst bladbytte, variable hastighetskontroll, 
soft-start og 3,2 graders vinkel på bladbevegelse for 
økt effektivitet. Leveres uten batteri og lader. 
Vekt: 2,4 kg med batteri

NRF: 9828734

HG5030K VARMLUFTSPISTOL 1600W

Rimelig og meget enkel i bruk
For ulike behov for oppvarming og fjerning av materialer.
Med to innstillinger – 1: 350oC og 300L/min. 2: 500oC 
og 500L/min.
Vekt: 0,56 kg

NRF: 9829159



Støvsugere – Batteri

DVC750LZ STØVSUGER 18V
Bærbar støvsuger med HEPA filter og børsteløs motor
Kompakt våt/tørr støvsuger med hele 7,5L kapasitet. 
Brukes uten støvsugerposer. Fleksibel støvsugeslange 
som kan strekkes fra 0,5 opp til 2,5 meter. Brukes som 
portabel støvsuger eller tilkobling til støvavsug på 
verktøy. Leveres uten batteri og lader.
Vekt: 4,6 kg med batteri. 

NRF: 9829561

DCL180Z STØVSUGER 18V

Praktisk støvsuger til hjemmet, kontoret, hytta, bilen m.m
Den trenger ingen pose så den er enkel å tømme. 
Maks sugeeffekt 36 mbar, maks luftinntak 1,3 m3/min.
Leveres uten batteri og lader. 
Vekt: 1,2 kg uten batteri

NRF: 9828715

197903-8 STØVSUGERPOSER (10PK)

Passer til DVC260 Ryggsekkstøvsuger

NRF: 9829563



Støvsugere – Ledning

VC3211MX1 UNIVERSALSTØVSUGER 1050W
Universalstøvsuger med automatisk filterrengjøringssystem
220 mbar, tank på 32L, filterklasse M. Filterrengjørings-
systemet består av pulverfilter, spjell og forfilter. Automatisk 
start av elektroverktøy. Ledning 5,0m. Vekt: 16,9 kg

NRF: 9829557

VC3012L UNIVERSALSTØVSUGER 1500W

Våt/tørrstøvsuger til byggeplassen
Filter kan rengjøres med et tastetrykk. 250 mbar, tank på 30L, 
filterklasse L. Autostart ved tilkobling av elektroverktøy.
Inkluderer sugeslange (4m), stålrør og gulvmunnstykke. 
Ledning 7,5m. Vekt: 11,0 kg
NRF: 9829556

P-84078 STØVSUGERPOSE, FILT (5PK)

Filtposer for tørr- og våtsuging
Støvsugerposer til VC3012L i filt som tåler fuktig 
støv og avfall uten å revne.

NRF: 9829559

195558-3 STØVSUGERPOSE, FILT (5PK)

Passer til VC3211MX1

NRF: 9829558



Diverse – Batteri

DEADML805 LED ARBEIDSLAMPE 14,4V / 18V, 1150lx
Meget godt arbeidslys, 750/450 lumen
Kan benyttes med enten 14,4V, 18V eller ledning. Lampen kan 
vinkles i ulike vinkler. Driftstid med 18V 4,0Ah batteri er ca 6,5 
eller 13 timer. Leveres uten batteri og lader.
Vekt: 2,7 kg med batteri
NRF: 9828883

DMR112 RADIO DAB+
Robust og sprutsikker byggeplassradio
Kraftig og fin stereolyd. Antenne som kan legges ned under 
håndtaket ved transport. IP64 klassifisering på støv- og vann-
beskyttelse. Gir opp til 33 timer spilletid med 18V 6,0Ah batteri.
Leveres uten batteri og lader. Vekt: 4,9 kg med batteri.
NRF: 9829565

DEADML801 LED-LYKT 14,4V / 18V, 400lx
Rotér- og sammenleggbar lykt
Kan vinkles i fire retninger: 0o, 45o, 90o og 110o. 12 stk LED lys for lang
og kontinuerlig lysstyrke. Leveres uten batteri og lader.
Vekt: 0,98 kg med batteri
NRF: 9828776

DEADML806 LED ARBEIDSLAMPE 14,4 / 18V, 2100lx
Arbeidslampe med opphengskrok, rundt lys og spot
Har to styrker og 10/20 stk 05W LED lamper. Lampen gir 310lx og
lysstyrke på 620lm. Driftstid med 3,0Ah batteri på høy lysstyrke er
6 timer og lav lysstyrke 11,5 timer. Leveres uten batteri og lader.
Vekt: 1,1 kg med batteri. NRF: 9829555

LD050P LASER AVSTANDSMÅLER, 50M
Nøyaktige målinger med ett tastetrykk
Hendig modell i lommestørrelse. Måler lengde, areal og kubikk og 
Pytagoras. IP54 og minnefunksjon. Leveres med batterier og hylster.
Vekt: 0,1 kg uten batteri.
NRF: 9829137



Vannpumper og kompressor

PF1110 VANNPUMPE 1100W
Gråvannspumpe med stor kapasitet
Profesjonell vannpumpe for gråvann forurenset opp til
35mm partikler. Løftehøyde maks 10 meter. IP68 standard.
Robust tank i rustfritt stål for lang levetid. Flottørbryter slår 
automatisk av motoren for å unngå at pumpen kjøres tørr 
når vannstanden synker til et visst nivå. Den slår seg 
automatisk på når vannet stiger igjen. Vekt: 7,0 kg

NRF: 9829139

PF0410 VANNPUMPE 400W
Effektiv vannpumpe for gråvann
Profesjonell vannpumpe for gråvann forurenset opp til
35mm partikler. Senkepumpe på 400W med kapasitet 
på 140 ltr/min. Sugehøyde og løftehøyde på 5 m. 
Til pumping av kjeller, vannkummer ol. IP68 standard.
Flottørbryter slår automatisk av motoren for å unngå at 
pumpen kjøres tørr når vannstanden sinker til et visst nivå.
Den slår seg automatisk på når vannet stiger igjen. Vekt: 4,3 kg

NRF: 9829138

MAC610 KOMPRESSOR 800W
Ekstra stillegående kompressor på 800W
Vedlikeholdsfri og robust kompressor med kompakt 
design.
Olje og vedlikeholdsfri. Maks luftmengde 160 ltr/min, 
makstrykk 6bar.
Vekt: 8,5 kg

NRF: 9828015



Skog og hage: Multitrimmer – Batteri

DUX60 MULTITRIMMER 2X18V

Multitrimmer med mange muligheter
Med børsteløs motor, tre effektvalg og 
hastighetsregulering. DUX60 har lavt lydnivå og 
reversfunksjon for å enkelt fjerne gress som har satt 
seg fast på bladet. Leveres uten batteri og lader. 
Vekt: 8,7 kg med batteri

NRF: 9827991

199319-3 BØRSTE TIL DUX60

NRF: 9829587

196032-4 FORLENGERSKAFT 
TIL DUX60

NRF: 9829588

199340-2 GUMMIVALSE TIL 
DUX60

NRF: 9827992

196258-8 HEKKSAKS TIL 
DUX60

NRF: 9827993



Skog og hage – Batteri

DCU180Z TRILLEBÅR 2X18V

Trillebåren som letter de tunge løftene
Med børsteløs motor og vektkapasitet på 130 kg. Kan 
kjøres i hele 12 grader helning og har en generell bruks
tid på 120 min på 2 stk. BL1860B batterier. Den har to 
hastigheter pluss revers og LED belysning.
Leveres uten batteri og lader.
Vekt: 44,8 kg med batteri

NRF: 9829145

199008-0 BØTTE TIL DCU180
Kapasitet på 90 liter. Leveres som 
tilbehør og kan enkelt tas av og 
byttes ut ved behov.
NRF: 9827997

199009-8 GRIND TIL DCU180
Solid ramme for transport av ved, 
sekker og annet som egner seg til 
stropping på grind.
NRF: 9827996

DLM380Z GRESSKLIPPER 2X18V

Kraftig miljøvennlig batteriklipper
Enkel i bruk med håndtak som kan justeres i 
høyden. Klippebredde på 38 cm og oppsamler på 
40 ltr. Enkel å legge sammen.
Leveres uten batteri og lader.
Vekt: 15 kg uten batteri

NRF: 9829567



Skog og hage - Batteri

DUM604ZX HEKKSAKS 18V
Kompakt hekksaks på batteri
Lett en-hånds gressaks/hekksaks med klippebredde 
på 160mm. Håndtaksforlenger kan levers som 
tilleggsutstyr. Saksens kvistoppsamler gjør
kutteområdet rent. Leveres uten batteri og lader.
Vekt: 1,8 kg med batteri. NRF: 9829569

DUB362Z LØVBLÅSER 2X18V

Kraftig løvblåser med mange muligheter
Allsidig og stillegående løvblåser med børsteløs motor som 
passer til bruk inne i bygninger, hager osv. Langt blåserør
Medfølger. Leveres uten batteri og lader.
Vekt: 4,2 kg med batteri
NRF: 9829571

DUC303Z KJEDESAG 2X18V

Til kapp av trær og grovkapp av stort trevirke
Med børsteløs motor har den lite støy og lave 
vibrasjonsverdier, er meget robust og trenger lite 
vedlikehold. Starter umiddelbart. Automatisk
Kjedesmøring. Leveres uten batteri og lader.
Vekt: 5,5 kg med batteri. NRF: 9829572

DUR187LZ GRESSTRIMMER 18V
Lett og brukervennlig med børsteløs motor
Til enkel trimming av gresset. Automatisk hastighetskontroll
som justerer fart ut ifra mengde gress den klipper. Lav støy
og lite vibrasjoner. Leveres uten batteri og lader.
Vekt: 3,6 kg med batteri
NRF: 9829568



Batterier og ladere

195584-2 BATTERILADER 7,2-18V
Hurtiglader
Laderen kommuniserer med hver enkelt battericelle
og sørger for at ladeforholdene er optimale før 
opplading skjer, noe som gir meget hurtig lading
NRF: 9828708

194621-9 BILLADER DC18SE

Til lading i bil 12V/24V
Tilkobles bilens 12V eller 24V system. Ladetid 18V Li-ion 
batterier: 3,0Ah 60 min og 1,3Ah 30 min. 

NRF: 9828598

196933-6 HURTIGLADER DC18RD
Lader to batterier like raskt soom en enkeltlader
Dobbeltlader til 14,4V og 18V batterier. Kan brukes 
Med enten ett eller to batterier samtidig. Ladetiden
er den samme. USB kontakt til f.eks. lading av mobil.
NRF: 9829136

197280-8 BATTERI 18V 5,0Ah
Ladetid med hurtiglader DC18RC er ca 45 min.

NRF: 9828954

632F69-8 BATTERI 18V 6,0Ah

NRF: 9829154



Batterier og ladere

197629-2 BATTERISETT 18V 5,0 Ah
Dobbeltlader (DC18RD) og to 18V 5,0Ah batterier 
i Makpac koffert
Ladetid ca 45 min.

NRF: 9828946

197494-9 BATTERISETT 18V 4,0Ah

Hurtiglader (DC18RC) og to 18V 4,0Ah batterier 
i Makpac koffert
Ladetid ca 36 min.

NRF: 9828912

197624-2 BATTERISETT 18V 5,0Ah

Hurtiglader (DC18RC) og to 18V 5,0Ah batterier 
i Makpac koffert
Ladetid ca 45 min.

NRF: 9828939

SEBADP05 ADAPTER 14,4 - 18V
Batteriadapter med 2x USB utganger
Med et fulladet 18V 5,0Ah batteri kan du lade en 
smarttelefon opp mot 10 ganger

NRF: 9829141


