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ПРОМОЦИЈА



РАЧНА КРУЖНА ПИЛА ПОТЕЗНА-КОМБИНИРАНА ПИЛА
5704R
 
1.200 W | 14.900 min-1  
Ø 190 mm | 4,9 kg 
. Ергономска дополнителна дршка
. Моќен мотор од 1.200 W
. Сигурна маса со стабилно дотерување на 
 длабочина на сечење, по принцип на ножици
. Можност за приклучување на правосмукалка
. Ниво на бучава само 86 dB
. Лист од тврд метал, кој се наоѓа 
 во испораката

LS1216
 
1.650 W | 3.200 min-1  
87x382/102x363 mm (90o) 
87x268/102x255 mm (45o) 
Ø 350/30 mm | 26,3 kg 
. Поголема длабочини на сечење благодарение на посебниот 
 преносник кој го подига листот; Двоен механизам за водење
. Граничник кој се дотерува без користење на алат
. Агол за косо сечење: 60° десно и 52° лево
. Практична рачка
. Едноставно забравување за косо и сечење под агол

11.999,00 ден. 62.999,00 ден.6723DW 
БЕСПЛАТНО

-10 %

BMR100
БЕСПЛАТНО

ЕЛЕКТРОНСКА ПОВРАТНА ПИЛА
JR3050T
 
1.010 W | 28 mm 
0–2.800 min-1 | 3,3 kg
. Едноставна измена 
 на листот без алат
. Дотерувачка водилна основа, 
 со притискање на копче, без алат
. Заштита од прашина и од прскање на вода, за подолг работен век
. Бестепено дотерување на број на одови и на резна брзина
. Рачка обложена со гума
. Универзален прифат за сите видови на листови

НОЖ ЗА ПОВРАТНА ПИЛА NO.21 

& НОЖ ЗА ПОВРАТНА ПИЛА NO.22 

БЕСПЛАТНО13.999,00 ден.

-15 %
ЕДНОРАЧНА ГЛОДАЛКА  

5.299,00 ден.

3709X
 
530 W | 35.000 min-1

6 mm | 1,5 kg 
. Силен мотор од 530 W за одлични резултати во работењето
. Бестепено, прецизно дотерување на длабичината на глодање 
 со помош на механизам со запчеста летва
. Противклизна, пресвлечена со гума водилна основа
. Конструкција со тркалачки лежишта, едноставна 
 за сервисирање; Проѕирна, права основна плоча 
 за добар поглед врз глодалото и материјалот
. Со валчести водилки како глодалка за порабување

6.599,00 ден.

-20 %

АКУ. ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ

СПЕЦИЈАЛЕН КОМПЛЕТ

6280DWPE
 
14,4 V/1,3 Ah | 36/20 Nm | 1,6 kg 
0–400/1.300 min-1 | 10/25 mm 
. Забравник за вретено за едноставно поставување и вадење на футер, 
 со една рака; Заштитен од прашина 2-брзински планетарен менувач 
 со метални запчаници
. Вртежниот момент се дотерува во 16 степена
. Електроника и сопирачка на мотор за работка со завртки
. Рачка со гумена облога која не се лизга
. Во кофер со две батерии и полнач

MEU029 (SP6000 & 4351FCT во кофер)
 

пила со впуштање 
SP6000:
1.300 W | 125 мм | 2.000–5.200 min-1

55 (90o)/39(45o)/37(48o) 
Ø 165/20 mm | 4,4 кг
електронска осцилаторна 
убодна пилапила 4351FCT:
720 W | 26 mm | 800–2.800 min-1

135 (дрво)/10 (челик/алуминиум) mm 
4-степен | 2,5 кг

8.999,00 ден.

33.999,00 ден.

10.999,00 ден.

ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ АЛАТИ

16.999,00 ден.

TM3000CX3
 
320 W | 13/20/40 mm 
6.000–20.000 min-1 | 1,4 kg 
. Ергономски дизајнирана гумирана дршка  
 обезбедува поголема контрола и удобност 
. Тркало за бестепено контролирање на брзина НОВО!

ВКЛУЧУВАЈЌИ И БОГАТ 

АСОРТИМАН НА ДОДАТОЦИ 

ВО КОМПЛЕТОТ
ФУТРОЛА ЗА АЛАТ 

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТЕН 
ПРИБОР

39.999,00 ден.

БЕСПЛАТНО

НОВ ПРОМО-СЕТ

13.999,00 ден.

DK1144 (6281DWPE3 & GA5030KSP2)

6281DWPE3:
14,4 V/2,0 Ah | 36/20 Nm 
0–400 min-1 | 0–1.300 min-1

10/25 mm | 1,6 kg

GA5030KSP2:
720 W | 125 mm | 11.000 min-1

M14 x 2 | 1,8 kg19.999,00 ден.



DK1474
 
10,8 V прибор 
кој се испорачува: 
. JV100DZ
. DF330DZ
. TD090DZ
. HS300DZ
. ML101

СПЕЦИЈАЛЕН АКУ. КОМПЛЕТ

24.999,00 ден.

HP1641K1X
 
680 W | 4,4 kg 
0–2.800 min-1 
0–44.800 min-1

. Брза постапка за дупчење, долг век и силен 
 мотор од 680 W
. Реверзибилен прекинувач со електронска 
 регулација и забравник за постојано работење
. Рачка обложена со гума
. 360 степена бочна дршка со граничник 
 за длабочина; Брзостезен футер
. Вклучен кофер

ЕЛЕКТРОНСКИ ОДВРТУВАЧ АГОЛНА БРУСИЛКА

10.999,00 ден. 4.999,00 ден.

FS4300
 
570 W | 0–4.000 min-1 
16/10 Nm | 6/5 mm | 1,4 kg
. Профи одвртувач за високи барања
. Електронски прекинувач со вграден прекинувач 
 за лево и десно вртење
. Нормиран 1/4˝ имбус прифат за алат
. 4 m кабел со подобрена заштита од превиткување
. Тивка спојка

GA4530
 
720 W | 115 mm | M14x2 
11.000 min-1 | 1,8 kg
. Компактна и силна еднорачна брусилка со 
 само 1,8 kg
. Арматура и област со постојана 
 изолација за заштита од агресивна
. прашина
. Лавиринтска конструкција за заштита 
 на топчести лежишта; Особено тенко куќиште, 
 лесно за држење; Ергономско најдобро куќиште 
 за аголно брусење

ФУТРОЛА ЗА ДУПЧАЛКА 

& КОЖЕН РЕМЕН 

& МАГНЕТЕН ПРИФАТ 3/8 

& PHILLIPS УМЕТОК № 1, 1/4 

БЕСПЛАТНО

1x + ДИЈАМАНСКИ ДИСК 115x22.23 & 

ЛАМИНАРЕН АБРАЗИВЕН ДИСК 115x22,2 K60

КУПЕТЕ 2 x GA4530 ДОБИВАТЕ 6413 

БЕСПЛАТНО

-20 %

-28 %

34.999,00 ден.

ЕЛЕКТРИЧНА УДАРНА ДУПЧАЛКА

ЕЛЕКТРОНСКА УДАРНА ДУПЧАЛКА

БЕСПЛАТЕН 
ПРИБОР6.999,00 ден.

14.999,00 ден.

HP2071
 
1.010 W | 2,5 kg 
0–1.200/2.900 min-1 
0–24.000/58.000 min-1

16/20/40 mm
. Контролна светилка за кабел и прекинувач
. Предупредувачка светилка за преоптеретување
. Торзиона спојка го штити ракувачот и погонот
. 2 степен погон со електронска регулација
. Куќиште на погон од алуминиум леен под притисок

4326 
БЕСПЛАТНО

ЕЛЕКТРОНСКА ЧЕКАН-ДУПЧАЛКА
HR2611FX5
 
800 W | 2,9 J 
13/26/32 mm | SDS Plus 
0–4.600 min-1 
0–1.200 min-1

2,9 kg 
. 3 работни режима – длетување и ударно дупчење,
 дупчење; Намалено абење на уметокот; Рачката за избор 
 на работен режим се наоѓа под куќиштето на редукторот, 
 за да се заштити од кршење; Брзостезен футер 
 овозможува едноставна измена на уметок, во еден потег
. Вградено ЛЕД работно светло

19.999,00 ден.

GA9050 
БЕСПЛАТНО

НОВО! 
ВОВЕДНА ПОНУДА

GA4530 
& СДС-ПЛУС БУРГИИ 

И ДЛЕТА КОМПЛЕТ 
БЕСПЛАТНО

ЕЛЕКТРОНСКА ЧЕКАН-ДУПЧАЛКА
HR2810
 
800 W | 2,8 J | 3,4 kg 
0–1.100 min-1

0–4.500 min-1 
. Прифат на алат заштитен од прашина, погоден за SDS-PLUS
. Дупчење, ударно дупчење или длетовање; 40 дотерувања за длетовање
. Електроника, лево и десно вртење и торзиона спојка
. Намалени вибрации и побрзи перформанси за дупчење
. Компактна изведба и одлично ракување со куќиште на мотор во L - изведба
. Без удари во празен ôд
. Рачка со гумена облога која не се лизга

21.999,00 ден.

ЕЛЕКТРОНСКА ЧЕКАН-ДУПЧАЛКА
HR4011C
 
1.100 W | 6,2 J | 6,7 kg 
235–480 min-1

1.350–2.750 min-1 
. АНТИ ВИБРАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА, рачка со прекинувач 
 со придушувач на удари; Прифат на алат заштитен од прашина, 
 погоден за SDS-MAX; Контрола на променлива брзина и мекан старт
. Прецизен избор на број на удари и број на вртежи
. LED светилката означува време за измена на јаглени четкички
. Контролната светилка означува грешка на кабел и прекинувач
. 12 дотерувања на ножот за длетовање

54.999,00 ден. LD100P 
БЕСПЛАТНО

22.229,00 ден.



Вашиот Makita продавач:

Makita d.o.o., Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia, www.makita.si
Адреси: ЛОТУЛС д.о.о. Ул Салвадор Аљенде 68, МК-1000 Скопје 
 tel. 02/3178025, 02/3178129, Info@lotuls.com.mk, lotuls@on.net.mk, www.lotuls.com.mk
Понудените цени (ден.) се со вклучен данок. Го задржуваме правото за измена на цените. Не сносиме одговорност за печатни 
грешки. Сите фотографии имаат симболичен, информативен карактер. Производите се испорачуваат со опрема според 
каталошката спецификација.
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Go Green

ЕЛЕКТРОНСКА ЧЕКАН-ДУПЧАЛКАЧЕКАН ЗА РУШЕЊЕ
HR4511C
 
1.100 W | 6,2 J | 6,7 kg 
235–480 min-1

1.350–2.750 min-1 
. АНТИ ВИБРАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА, рачка со прекинувач со придушувач 
 на удари; Прифат на алат заштитен од прашина, погоден за SDS-MAX
. Контрола на променлива брзина и мекан старт; Прецизен избор на број 
 на удари и број на вртежи; LED светилката означува време за измена 
 на јаглени четкички; Контролната светилка означува грешка 
 на кабел и прекинувач; 16-дотерувања на ножот за копање 
 и торзиона спојка; Без удари во празен ôд; Нови четкички 
 со автоматско исклучување со зголемена трајност

HM0870C
 
1.100 W | 7,6 J | 5,1 kg 
1.100–2.650 min-1 
. Прифат на алат заштитен од прашина, погоден за SDS-MAX
. Компактен чекан во класа од 5 kg
. Променлива контрола на брзина
. Мекан старт за прецизно поставување
. Контролната светилка пријавува грешка на прекинувачот и кабелот
. 12 дотерувања на ножот за длетовање; Без удари во празен ôд
. Сервисна светилка покажува кога треба да 
 се заменат јаглените четкички

59.999,00 ден.39.999,00 ден. SDS MAx БУРГИИ 
КОМПЛЕТ 3 
БЕСПЛАТНО

HR2460 
БЕСПЛАТНО

ВЕРИЖНА ПИЛА

9.999,00 ден.

UC3520A
 
1.800 W | 35 cm | 4,4 kg
. Конструкција и изведба за поедноставно 
 работење и одржување
. Измена и стегање на верижникот 
 за сечење без алат
. Одлична изведба на рачките 
 овозможува најдобро ракување 
 при хоризонтални сечења
. Автоматско подмачкување на верижникот; Рачка со гумена облога која не се лизга; Метална назабена  
 летва за прецизно водење при сечење; Голем прозорец на резервоарот за масло за контрола на  
 нивото на маслото; Сопирачка на верижникот Safety-Matic; Должина од 35 cm

РУНО ЈАКНА 
БЕСПЛАТНО

БЕНЗИНСКА МОТОРНА ПИЛА

14.999,00 ден.

EA3201S40B
 
2-тактен 32,0 cm³ 
1,84 KM/1,35 kW 
40 cm | 4,2 kg
. Практична моторна пила со каталитички конвертор
. Систем за лесен старт
. Одговара на сите познати стандарди 
 за емисија на гасови
. Брзо и лесно прилагодување 
 на затегнатост на верига
. Анти вибрациски систем; Подесување на пумпа за масло

МАСЛО ЗА 2-ТАКТЕН 

МОТОР PORTIONeR 
БЕСПЛАТНО

ЧЕТИРИТАКТНА БЕНЗИНСКА ДУВАЛКА

19.999,00 ден.

BHX2501
 
4-тактен 24,5 cm³ | 10,1 m³/min 
Мембрана на карбуратор 
66,5 dB | 4,4 kg
. За 50 % намален отпад на штетни материи 
 дефинирани според EU емисии, од 2007
. Намалена птрошувачка на гориво
. Рачна млазница за лисја, отпадоци од сечење, папир итн; Вентил за декомпресија за лесен старт
. Брза измена на масло со помош на завртки од надвор; Капак со дотерување со лизгање, овозможува  
 едноставно одржување на свеќичките; Рачка за гас која се забравува за непрекинато работење
. 60 min работа со со едно полнење на резервоар; Happy-старт систем

21.999,00 ден.

БЕНЗИНСКА ДУПЧАЛКА ЗА ЗЕМЈА

34.999,00 ден.

BBA520
 
2-тактен 51,7 cm³ | 2,7 PS/1,98 kW 
160–200 min-1 | 10,5 kg
. Едноставно ракување за едно лице
. Дупчење во земја за столбови за огради, дрвја, грмушки или млади растенија
. Двотактен мотор со автоматска центрифугална спојка
. Електронско транзисторско палење
. Најголема длабочина на дупчење 1,60 m
. Мешавина на гориво: 1:50 - при користење на Макита високотуражно двотактно масло

РАБОТНИ РАКАВИЦИ 
БЕСПЛАТНО

КОМПЛЕТ ЗА ПРАВОСМУКАЛКА 

/ Ce ТИП БЕСПЛАТНО


