Потопяема помпа за чиста вода
Мощност
Дълбочина изпомпване
Максимален дебит
Обща вис. изпомпване
Ниво на всмукване на вода
Макс. размер частици
Изходящо съединение
Тегло (EPTA)

PF0300

Потопяема помпа за чиста вода

300 W
5m
140 l/min
7m
20 mm
5 mm
1 1/2 "
3,3 kg

Мощност
Дълбочина изпомпване
Максимален дебит
Обща вис. изпомпване
Изходящо съединение
Тегло (EPTA)

99

ПРОМОЦИЯ ОТ 11 АВГУСТ ДО 31 ОКТОМВРИ 2014

ПРОМО ЦЕНА

149

ЛВ.

Редовна цена: 159 лв.

ЛВ.

Редовна цена: 219 лв.

Потопяема помпа за чиста вода
Мощност
Дълбочина изпомпване
Максимален дебит
Обща вис. изпомпване
Изходящо съединение
Тегло (EPTA)

PF0800

Четиритактова бензинова въздуходувка BHX2501

ПРОМО ЦЕНА

195283-6

+ Вакуум комплект

800 W
5m
220 l/min
9m
1 1/2 "
3,3 kg

Обороти на празен ход
Максимален дебит
Скорост на възд. поток
Маслен резервоар
Обем на резервоара
Обем
Размери (ДхШхВ)
Тегло (EPTA)

■ Удобни дръжки за по-лесно транспортиране
■ Система за автоматично изключване
с регулируем лост
■ Здрав пластмасов корпус

169

400 W
5m
120 l/min
6,5 m
1 1/4 "
3,6 kg

■ Удобни дръжки за по-лесно транспортиране
■ Система за автоматично изключване
с регулируем лост
■ Здрав корпус от неръждаема стомана

■ Удобни дръжки за по-лесно транспортиране
■ Система за автоматично изключване
с регулируем лост
■ Здрав пластмасов корпус

ПРОМО ЦЕНА

PF0403

7.800 min-1
606 m3/h
65 m/sek
0,08 L
0,52 L
24,5 cm³
920x235x340 mm
4,4 kg

■ Нисък разход на гориво
■ Ниско ниво на шума
■ Лесна проверка и смяна на маслото

ПРОМО ЦЕНА

599

ЛВ.

Редовна цена: 229 лв.

ЛВ.

Редовна цена: 834 лв.

⃰ Посочените цени са с ДДС. Офертата важи до 31.10.2014 г. или до изчерпване на количествата.
Снимките са илюстративни и е възможно реалния продукт да се различава от тях!
͋ За всички закупени след 1.10.2010 г. от оторизиран магазин в България електрически и бензинови машини Makita/
Maktec (с изключение на пневматични инструменти, промишлени акумулаторни винтоверти от серията BFT/BFL, батерии,
зарядни устройства и фенери) Макита България ЕООД предоставя удължена гаранция от 3 години, при условие, че
в срок от 4 седмици от датата на документа за закупуване, купувачът регистрира закупената машина на сайта на
дружеството www.makita.bg. В потвърждение на регистрацията, клиентът получава гаранционен сертификат, който
трябва да бъде разпечатан или записан и съхраняван за целия период.

Двойна изолация

Антивибрация

Подскачаща помпа

Моторна спирачка

Автоматично смазване
на веригата

Система за улеснено палене

Ограничаване на пусковия ток

Спирачка на веригата

Вентил за декомпресия

МАКИТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес: Околовръстен път №373, София 1186, България
Тел.: +359 2 921 0551
Факс: +359 2 921 0550
Моб. тел.: +359 898 493 875
Е-мейл: office@makita.bg
www.makita.bg

градинска
техника

HW102

Водоструйка
Мощност
Максимално налягане
Максимален дебит
Дължина на маркуча
Макс. температура вх. вода
Тегло (EPTA)

ПРОМО ЦЕНА

169

1.300 W
100 bar
360 l/h
5.0 m
50 °C
5,8 kg

■ Телескопична дръжка
■ Пластмасов пистолет
■ Маркуч за високо налягане със защита
от усукване и шарнирни съединения в двата края
■ TSS – автоматична система за изключване
на помпата при достигане на необходимото
налягане
■ Допълнителен резервоар за почистващи
препарати

ЛВ.

Редовна цена: 239 лв.

Мощност
Маслен резервоар
Обем на резервоара
Обем
Стъпка на веригата
Дължина на рязане
Конски сили
Тегло (EPTA)

539

EA3500S35B

■ Наличие на спирачка SafetyMatic, която
незабавно спира веригата при откат
■ Въздушнен филтър
■ Изключително мощен и екологично чист
2-тактов двигател с катализатор, отговарящ
на изискванията за вредни емисии

Мощност
Маслен резервоар
Обем на резервоара
Обем
Стъпка на веригата
Максимални обороти
Дължина на рязане
Конски сили
Тегло (EPTA)

ЛВ.

199

■ Два инструмента в един: универсалният
дизайн позволява използването на уреда за
рязане както на трева, така и на храсти
■ Предпазен щит
■ Наличие на двойни ножове
■ Окомплекновка: 2 бр. батерии и зарядно
устройство

Мощност
Маслен резервоар
Обем на резервоара
Обем
Стъпка на веригата
Максимални обороти
Дължина на рязане
Конски сили
Тегло (EPTA)

ЛВ.

EA3201S40B

UC3530A / UC3551A
Мощност
Маслен резервоар
Скорост на веригата
Стъпка на веригата
Дължина на острието
Размери (ДхШхВ)
Тегло (EPTA)

■ Метален гребен захваща обработвания
материал, което осигурява по-голям контрол
и по-лесна работа с инструмента
■ Голям и удобен превключвател
■ По-ефективна защита срещу изтичане
на маслото с помощта на уплътнителен
пръстен, поставен във вградения
в маслената помпа сферичен кран

ПРОМО ЦЕНА

399

EA3500S40B

ЛВ.

UC4530A / UC4551A

Верижен трион

Мощност
Маслен резервоар
Скорост на веригата
Стъпка на веригата
Дължина на острието
Размери (ДхШхВ)
Тегло (EPTA)

UC4530A / UC4551A

ПРОМО ЦЕНА

459/469

Мощност
Маслен резервоар
Скорост на веригата
Стъпка на веригата
Дължина на острието
Размери (ДхШхВ)
Тегло (EPTA)

■ Специален дизайн, осигуряващ
по-лесна работа и техническа поддръжка
на инструмента
■ Метален гребен захваща обработвания
материал, което осигурява по-голям контрол
и по-лесна работа с инструмента
■ Голям визьор на масления резервоар,
който позволява на потребителя по-лесно
да проверява нивото на маслото

ПРОМО ЦЕНА

279

ЛВ.

ЛВ.

Редовна цена: 569/569 лв.

UC4020A / UC4041A

Верижен трион

1.800 W
0,15 L
800 m/min
3/8 "
450 mm
492x201x220 mm
5,3 kg

■ Специален дизайн, осигуряващ
по-лесна работа и техническа поддръжка
на инструмента
■ Метален гребен захваща обработвания
материал, което осигурява по-голям контрол
и по-лесна работа с инструмента
■ Голям визьор на масления резервоар,
който позволява на потребителя по-лесно
да проверява нивото на маслото

Мощност
Маслен резервоар
Скорост на веригата
Стъпка на веригата
Дължина на острието
Размери (ДхШхВ)
Тегло (EPTA)

ПРОМО ЦЕНА

299

1.800 W
0,2 L
800 m/min
3/8 "
400 mm
436x244x200 mm
4,4 kg

■ Голям визьор на масления резервоар,
който позволява на потребителя по-лесно
да проверява нивото на маслото
■ Ергономичната предна дръжка осигурява
по-висока маневреност и по-лесно рязане
в хоризонтално положение
■ Двигателят с висок въртящ момент осигурява
по-голяма ефективност на рязането

ЛВ.

Редовна цена: 379 лв.

UC3020A / UC3041A

Верижен трион

Мощност
Маслен резервоар
Скорост на веригата
Стъпка на веригата
Дължина на острието
Размери (ДхШхВ)
Тегло (EPTA)

1,35 kW
0,28 L
0,4 L
32 cm³
3/8 "
12.800 min-1
400 mm
1,84 hp
4,3 kg

■ Изключително мощен и екологично чист
2-тактов двигател с катализатор, отговарящ
на изискванията за вредни емисии
■ Въздушнен филтър
■ Двигателят се изключва само с едно
натискане на копчето

1.800 W
0,2 L
800 m/min
3/8 "
350 mm
436x244x200 mm
4,4 kg

Редовна цена: 359 лв.

1,7 kW
0,29 l
0,4 l
35 cm³
3/8 "
12.800 min-1
400 mm
2,3 hp
4,4 kg

■ Наличие на спирачка SafetyMatic, която
незабавно спира веригата при откат
■ Въздушнен филтър
■ Изключително мощен и екологично чист
2-тактов двигател с катализатор, отговарящ
на изискванията за вредни емисии

UC3541A

Верижен трион

1.800 W
0,15 L
800 m/min
3/8 "
350 mm
492x201x220 mm
5,1 kg

Редовна цена: 519 лв.

Бензинов верижен трион

ПРОМО ЦЕНА

Верижен трион

10,8 V
1,3 Ah
Li-ion
1.250 min-1
8 mm
26 mm
200 mm
460x120x130 mm
1,2 kg

ЛВ.

Редовна цена: 699 лв.

Бензинов верижен трион

429

ПРОМО ЦЕНА

569

Редовна цена: 799 лв.

Редовна цена: 549 лв.

Напрежение
Капацитет на батерията
Вид на батерията
Обороти на празен ход
Ширина на рязане
Разстояние между ножовете
Дължина на острието
Размери (ДхШхВ)
Тегло (EPTA)

1,7 kW
0,29 l
0,4 l
35 cm³
3/8 "
350 mm
2,3 hp
4,3 kg

ЛВ.

ПРОМО ЦЕНА

UH200DWEX

Редовна цена: 299 лв.

Бензинов верижен трион

ПРОМО ЦЕНА

Акумулаторен храсторез

UC3020A / UC3041A

ПРОМО ЦЕНА

239/249

ЛВ.

Редовна цена: 319 лв.

1.800 W
0,2 L
800 m/min
3/8 "
300 mm
436x244x200 mm
4,3 kg

■ Специален дизайн, осигуряващ
по-лесна работа и техническа поддръжка
на инструмента
■ Метален гребен захваща обработвания
материал, което осигурява по-голям контрол
и по-лесна работа с инструмента
■ Голям визьор на масления резервоар,
който позволява на потребителя по-лесно
да проверява нивото на маслото

