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Arbeidslampe LXT ®
DML811
18V • 3000 lm

Med tre lysstyrker som gir 3000/ 1500/ 750 lumen. Brukes med 
ledning eller med 18V batterier.
IP65 sertifisert

2.195,-2.195,-
2.744,- ink. mva
Nobbnr: 57914284
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LYS I MØRKET

LED-lykt LXT®

DML814
18 V • 1 250 lx

Arbeidslampe 18V med tripod stativ. Solid stativ som kan justeres mellom 110-
220cm høyde, IP55 sertifisert støv- og vanntett og tre lysstyrkeinnstillinger. Tre 
lamper som kan retningsstyres individuelt. Leveres i eske med bag og 
skulderstropp, uten batteri og lader.

Lysstrøm
Lysstyrke
Kontinuerlig bruk, 18V/5,0Ah batteri

3000 / 1700 / 900 Lumen
1250 / 750 / 400 lx
10 / 5,5 / 3 h

3.590,-3.590,-
4.488,- ink. mva
Nobbnr: 57383060

Arbeidslampe LXT®

DEADML805
18V • 750 lm

LED arbeidslampe med to lysstyrker som kan brukes med ledning eller 
våre 18V batterier. Lampen kan stå fritt på rette flater eller monteres 
på stativ.
Leveres i eske uten batteri og lader.

Lysstrøm
Lysstyrke
Kontinuerlig bruk, 18V/5,0Ah batteri

750 / 450 Lumen
1150 / 750 lx
8,5 / 17 h

1.259,-
1.574,- ink. mva
Nobbnr: 50572926

Arbeidslampe LXT®

DML809
18V • 10 000 lm

LED arbeidslampe med to lysstyrker som kan brukes med ledning eller våre 18V batterier.
Med to batteriporter får du lengre brukstid. IP65 sertifisert for støv- og vanntett.

Lysstrøm
Lysstyrke
Kontinuerlig bruk , 18V/6,0Ah batteri

10 000 / 4000 / 2000 Lumen
3800 / 1500 / 800 lx
8,5 / 4,5 / 1,7 h

2.990,-2.990,-
3.738,- ink. mva
Nobbnr: 57914273

Arbeidslampe LXT®

DML810
18V / AC • 5 500 lm

Solid kjegleformet arbeidslampe som kan bruke 18V batterier eller ledning. 
Kan seriekoble inntil 8 lamper med ledning. Lyser 360 grader eller 180 grader 
høyre og venstre.
Leveres med 2,5 m ledning i eske, uten batteri og lader.

Lysstrøm
Lysstyrke, 1m fra kilden
Lysstyrke, 3m fra kilden

5500 / 3000 / 1500 Lumen
550 / 300 / 150 lx
70 / 40 / 20 lx

3.990,-
4.988,- ink. mva
Nobbnr: 57383075

Festetvinge for arbeidslampe DEAML805
GM00001396

199,-
249,- ink. mva
Nobbnr: 51555306



3

18V 

Skralle LXT®

DWR180Z
18V • 3/8” / 1/4” • 47,5 Nm

Liten 18V skralle med 1/4” og 3/8” innfesting eller gjennomgående 13mm sekskant-
hode. Det medfølger en 1/4” og en 3/8” firkanttapp til innfesting av piper. Brukes til å 
feste bolter med dimensjon M5-M12. Hvis du tar ut firkanttappen er dimensjonen på 
hullet tilpasset M8 bolter (13mm). Reversfunksjon og lys. Høy rotasjonshastighet for 
effektivt arbeid. Kan også brukes som en manuell skralle.
Leveres uten batteri og lader.

1.590,-1.590,-
1.988,- ink. mva
Nobbnr: 57368424

Muttertrekker LXT®

DTW301RTJ
18V • 1/2” • 330 Nm • 0 – 3 200 min-¹

Kompakt og kraftig børsteløs muttertrekker med 1/2” innfesting med låsekule. Mye 
kraft til tross for lav vekt. Fire hastighetsinnstillinger og 3 autostoppfunksjoner både 
forover og i revers gir full kontroll ved bruk. Mulig å sette bryteren på full-hastighets mo-
dus. Leveres med 2 stk 5,0Ah batterier og hurtiglader.

4.490,-
5.613,- ink. mva
Nobbnr: 57183560

Fettpresse LXT®

DGP180Z
18V • 410 g • 690 bar

Brukes til påfylling av fett, typisk for anleggsmaskiner, gårdsmaskiner og liknende.  
Med automatisk hastighetsjustering for rask påfylling av fett. Ved hurtig påfylling 
justeres maskinens hastighet automatisk i forhold til motstanden.
Leveres uten batteri og lader.

2.949,-2.949,-
3.686,- ink. mva
Nobbnr: 57965664

Arbeidslampe LXT®

DML809
18V • 10 000 lm

LED arbeidslampe med to lysstyrker som kan brukes med ledning eller våre 18V batterier.
Med to batteriporter får du lengre brukstid. IP65 sertifisert for støv- og vanntett.

Lysstrøm
Lysstyrke
Kontinuerlig bruk , 18V/6,0Ah batteri

10 000 / 4000 / 2000 Lumen
3800 / 1500 / 800 lx
8,5 / 4,5 / 1,7 h

2.990,-2.990,-
3.738,- ink. mva
Nobbnr: 57914273

Sluttsalg!Sluttsalg!

Kraftpipesett 63mm 3/8”
B-55550
Brukes ved montasje der gjengestaget er så langt at det stikker ut 
av mutteren. Pipenes høyde gjør dem meget anvendelig til festing av 

bolter, muttere, betongskruer, ekspansjonsanker og liknende.

790,-
988,- ink. mva
Nobbnr: 55905292

Kraftpipesett med adapter 1/2” - 8 deler
B-54645

287,-
359,- ink. mva
Nobbnr: 52104178
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POLERING 

Poler- og slipemaskin LXT®

DPV300Z
18V • 50 / 75 mm • 0 - 2 800 / 9 500 min-¹
Kompakt og kraftig. Egner seg til en rekke oppgaver, er enkel å håndtere 
og tåler høy belastning. To hastigheter og en elektronisk hastighets-
kontroll.
Leveres i eske uten batteri og lader.

2.490,-2.490,-
3.113,- ink. mva
Nobbnr: 57862484

Poler- og slipemaskin CXT®

PV301DZ
12V max • 50 - 75 mm • 0 - 2 800 / 9 500 min-¹
Kompakt og kraftig. Egner seg til en rekke oppgaver, er enkel å håndtere 
og tåler høy belastning. To hastigheter og en elektronisk hastighets-
kontroll.
Leveres i eske uten batteri og lader.

2.490,-2.490,-
3.113,- ink. mva
Nobbnr: 57862492

Polersvamp 80mm, 
gul
191N90-9
En hard svamp som brukes 
til grovpolering.

129,-
161,- ink. mva
Nobbnr: 57869382

Polersvamp 80mm, 
hvit
191N91-7
En medium hard svamp til 
polering.

169,-
211,- ink. mva
Nobbnr: 57869397

Ullpute 80mm
191N92-5

Brukes til grov overflate-
behandling ved polering.

169,-
211,- ink. mva
Nobbnr: 57869401

Slipepad 46mm
743124-6

Til feste av Ø50mm slipe-
skiver med twist on/twist 
off innfesting.

189,-
236,- ink. mva
Nobbnr: 57869416

Poleringspad 75mm
743125-4

Med velcro. Bil holder 50mm. 
Til feste av polersvamp og 
ullpute.

449,-
561,- ink. mva
Nobbnr: 57869378

Radio DAB+ CXT® / LXT®

DMR115
12V Max – 18V • Bluetooth

Robust og sprutsikker byggeplassradio med Bluetooth og basselement. 6 predefinerte EQ innstillinger og 
mulighet for å lagre en egen EQ innstilling. LCD skjerm med informasjon fra DAB sendinger, antenne inte-
grert i håndtaket, IP65 klassifisering på støv og vannbeskyttelse. Gir opp til 20 timer spilletid med 18V 6,0Ah 
batteri. 2,4A USB utgang for lading av mobil og liknende.
Bluetooth, DAB+ og AUX-IN. Mikro USB for software oppdateringer.
Leveres i eske uten batterier og lader.

2.190,-
2.738,- ink. mva
Nobbnr: 56419606
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SAGING

Bajonettsag
JR3061T
1 250 W • 0 – 3 000 min-¹ • 32 mm
Kraftig bajonettsag med vertikal pendel til profesjonell bruk. For kapping 
av metall og rivningsarbeid. Kommer godt til på trange steder.
Verktøyløst skifte av sagblader.

1.890,-1.890,-
2.363,- ink. mva
Nobbnr: 57241940

Bajonettsag LXT®

DJR187Z
18V • 0 – 3 000 min-¹ • 32 mm
Effektiv 18V bajonettsag med børsteløs motor og to hastigheter. 
Egner seg til krevende rivearbeid og grinstrfritt skjæring i metall. 
Verktøyløst skifte av sagblader.
Leveres i eske uten batteri og lader.

2.149,-2.149,-
2.686,- ink. mva
Nobbnr: 51458574

Bajonettsagblad 300x1,5mm
B-52124

Mineralull, isolasjon
Beregnet på kapping av myke materialer.
Kapper opp til 250mm isolasjonstykkelse. 
Leveres i eske med 2 sagblader.

419,-
524,- ink. mva
Nobbnr: 55162985

Bajonettsagblad 400x1,5mm
B-52130

Mineralul, isolasjon.
Beregnet på kapping av myke materialer.
Kapper opp til 300mm isolasjonstykkelse. 
Leveres i eske med 1 sagblad.

379,-
474,- ink. mva
Nobbnr: 55162993

Bajonettsagblad 400x1,5mm
B-55588-10

Metall, støpejern, rustfritt
Sagbladene har wolframkarbid sagtenner 
og er meget slitesterkt.
Leveres i eske med 10 sagblader.

2.290,-
2.863,- ink. mva
Nobbnr: 55155834
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SAGING

Styreskinneadapter
199232-5
Adapter for å kunne bruke styreskinne på 
sirkelsag DHS660/661. Sørger for rette 
kutt.

559,-
699,- ink. mva
Nobbnr: 56016043

Skinnefeste 2 stk
199826-6
Hurtigtvinger til å feste styreskinner mer for å gi 
presise kapp og stabil arbeidsstilling

1.179,-
1.474,- ink. mva
Nobbnr: 57812697

Sirkelsagblad 165x20x56T
B-57320
EFFICUT ATAFR TRE, MDF, LAMINAT
Efficut sirkelsagblader er utviklet spesielt for 
sirkelsager på batteri, og effektiviteten til 
sagbladene gjør at batteriet varer lenger.

600,-
750,- ink. mva
Nobbnr: 53416281

Styreskinne 1500mm
199141-8
Til senkesag og sirkelsag

729,-
911,- ink. mva
Nobbnr: 55028294

Sirkelsag LXT®

DHS660Z
18V • 5 000 min-¹ • 165 mm
Med automatisk justering av hastigheten på bladet ut fra 
belastningen (ADT), blåsefunksjon for støvfri sikt av 
kapplinje og elektrisk bladbrems for sikker bruk.
Leveres uten batteri og lader.

2.790,-
3.488,- ink. mva
Nobbnr: 55244484

Dykksag LXT®

DSP600ZJ
18V X2 • 2 500 – 6 300 min-¹ • 165 mm
Presis 2x18V dykksag med børsteløs motor som 
passer rett på styreskinne.
Sagen har hastighetsregulering mellom 2 500 og 
6 300 min-1 for skjæring i forskjellige materialer. 
ZJ-modell leveres i Makpac uten batteri og lader.

5.069,-
6.336,- ink. mva
Nobbnr: 53379915

Sirkelsagblad 165x20x25T
B-62979
EFFICUT ATAFR TRE
Efficut sirkelsagblader er utviklet spesielt for 
sirkelsager på batteri, og effektiviteten til 
sagbladene gjør at batteriet varer lenger.

288,-
360,- ink. mva
Nobbnr: 55028275
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MULTIKUTTER

Multiverktøy LXT®

DTM52T
18V • 10 000 - 20 000 min-¹
Kraftig med Starlock Max verktøyfeste og meget ave vibrasjonsverdier. Børsteløs motor, hastig-
hetsjustering og 3.6° vinkel på bladbevegelsen for økt effektivitet. Verktøyløst bytte av blader og 
slipeplater og Starlock Max verktøyfeste som kan brukes på Starlock, Starlock Plus og Starlock 
Max tilbehør. Leveres i eske med 1 stk 18V 5,0 batteri - uten lader.

2.069,-
2.586,- ink. mva
Nobbnr: 58065325

Dykksagblad 32mm
B-66341
Starlock Plus • 18 TPI • HCS • MAP003 • tre

Brukes til presise innkapp og kapp i tre. 

110,-
138,- ink. mva
Nobbnr: 57933472

Dykksagblad 32mm
B-66329
Starlock Plus • 20 TPI • BiM • MAP001 • tre, 
metall

Brukes til presise innkapp og kapp i tre, metall 
og plast. 

140,-
175,- ink. mva
Nobbnr: 57933453

Dykksagblad 32mm
B-66357
Starlock Plus • 23 TPI • TC / HM • MAP004 • 
metall

Brukes til presise innkapp og kapp i metall, rust-
fritt, plast og glassfiber. 

260,-
325,- ink. mva
Nobbnr: 57933483

Fugeskjær 12x4mm
B-69783
Starlock stainless fugemasser.
Brukes til fjerning av myke fuger og fugemasse.

300,-
375,- ink. mva
Nobbnr: 56867875

Dykksagblad 52mm
B-66385
Starlock Plus • 20 TPI • TC / HM • MAP007 • gips, metall
Brukes til kapping av gips og metall.

290,-
363,- ink. mva
Nobbnr: 57933517



SKRUING
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Borskrutrekker LXT® 
DDF487Z
18V • 40 Nm • 0 – 1 700 min-¹

Brukes til boring og skruing og er laget for profesjonelle håndverkere. Med to gir. 
Høy hastighet på 1 700 min-¹ for boring og mindre skruer. Lav hastighet på 500 
min-¹ for litt tyngre oppgaver. 20 momentinnstillinger gir god kontroll på skrue-
dybder. Elektrisk brems for sikker bruk og høy effektivitet. XPT beskyttelse mot støv 
og vann gjør den egnet til bruk under tøffe forhold.
Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.

1.269,-1.269,-
1.586,- ink. mva
Nobbnr: 57965717 

Borskrutrekker LXT®® 
DDF486RTJ
18V • 130 Nm • 0 – 2 100 min-¹

En batteridrill som kan brukes på tyngre arbeid som store konstruksjonsskruer og 
større dimensjoner bor, og er laget for å tåle høy belastning over tid. 
Borskrutrekkeren har to gir; høy hastighet på 2 100 min-¹ for boring og mindre 
skruer. Lav hastighet på 550 min-¹ for tyngre oppgaver som krever høyt 
tiltrekkingsmoment. 21 momentinnstillinger gir god kontroll på skruedybder. 
Leveres med to 5,0Ah batterier og lader i Makpac koffert

4.549,-4.549,-
5.686,- ink. mva
Nobbnr: 57990845

Slagskrutrekker LXT®® 
DTD154Z
18V • 1/4” • 175 Nm • 0 – 3 600 min-¹

Rask, liten og lett, men kraftig. 3 hastighetsinnstillinger og modus for 
nøyaktiv innfesting av selvborende skruer. Leveres uten batteri og 
lader.

1.649,-1.649,-
2.061,- ink. mva
Nobbnr: 51916056
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SKRUING

Bitssett, 22 deler
P-81175
Med praktisk belteklips. Settet inneholder TX, 
PH, PZ og hexagon bits. I tillegg en magnetisk 
forlenger og 1/4” adapter.

149,-
186,- ink. mva
Nobbnr: 49898081

Bitssett, 31 deler
B-68317
Batteriboksen passer fint inn i Makita kofferter 
der det er satt av plass til 18V batterier. Boksen 
inneholder de mest brukte bitstypene.

151,-
189,- ink. mva
Nobbnr: 56040933

Verktøysett, 227 deler
P-90532
inneholder assortert utvalg bits, bitsholdere, 
piper, pipetilbehør, skraller, skrutrekker, 
umbrako, fastnøkler og overganger.

1.990,-
2.488,- ink. mva
Nobbnr: 54123512

Combokit LXT®® 
DLX2289TJ
18V

Maskinsett med to kompakte og børsteløse maskiner. DF485 bor-
skrutrekker og DTD153 slagtrekker. Leveres med 2stk 18V 5,0Ah 
batterier og hurtiglader i Makpac koffert.

4.900,-4.900,-
6.125,- ink. mva
Nobbnr: 58065306
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VANNPUMPER

Kappemaskin LXT® 
DCE090ZX1
18V X 2 • 230 mm

Lett, effektiv og stillegående batteridrevet kappemaskin til stein -og konstruksjonsarbeide. AFT tekno-
logien stopper kappemaskinen dersom kappeskiven går tregt eller brått blokkeres. Vanntilkobling for 
støvreduksjon og kjøling av kappeskiven. 
Kappeskive for metall, monteringsverktøy og vanntilkobling medfølger. 
Leveres uten batterier og lader.

5.990,-5.990,-
7.488,- ink. mva
Nobbnr: 57227966 

Vannpumpe 230V
PF0410
400 W • 140 l/min

Profesjonell vannpumpe for gråvann forurenset opp til 
35mm partikler. Til pumping av kjellere, vannkummer ol. 
Flottørbryter slår automatisk av motoren for å unngå at 
pumpen kjøres tørr når vannstand synker til et visst nivå. 
Den slår seg så automatisk på når vannstand stiger igjen. 
IP68 standard.

739,-
924,- ink. mva
Nobbnr: 50532224

Trykk vanntank, plast, 10L
988394610
Inkl. slange og hurtigkobling.

1.500,-
1.875,- ink. mva
Nobbnr: 56879022

Diamantskive 230x22,23mm
E-02967
Egnet for betong og batteridrevet kappemaskin.

1.900,-
2.375,- ink. mva
Nobbnr: 57162034

Vannpumpe 230V
PF1100
1 100 W • 250 l/min

Vannpumpe for rent vann.Håndterer partikler i vannet 
opptil 5mm størrelse. Ideell for tømming av rent vann 
fra brønn, vanntanker og basseng. Flottørbryter slår 
automatisk av motoren for å unngå at pumpen kjøres 
tørr når vannstand synker til et visst nivå. Den slår 
seg så automatisk på når vannstand stiger igjen. IP68 
standard.

1.179,-
1.474,- ink. mva
Nobbnr: 52288441

Vannpumpe 230V
PF1110
1 100 W • 240 l/min

Profesjonell vannpumpe for gråvann forurenset opp til 
35mm partikler. velegnet til for eksempel regnsvannsba-
seng(sisterne), hagevanning, tømming av grøfter, kjellere, 
brønner, dammer, svømmebaseng og henting av vann fra 
elver/bekker. Flottørbryter slår automatisk av motoren for 
å unngå at pumpen kjøres tørr når vannstand synker til et 
visst nivå. Den slår seg så automatisk på når vannstand 
stiger igjen. IP68 standard.

1.300,-
1.625,- ink. mva
Nobbnr: 52269401

Vannpumpe 4T-bensin
EW1060HX
33,5 cm³ • 1,07 kW • 130 l/min

Pumpen er perfekt for lensing av kjellere, båter, forflyttning 
av vann og utømming av basseng o.l. Fordelen er pumpen 
kan benyttes overalt uten tilgang på strøm som f.eks på et 
jorde hvor det er tilgang elv- eller bekkevann. Medfølgende 
tilbehør er sil, vannslange dyse i metall for vanning eller 
spyling, samt to vannslanger på 3(innsug) og 8 meter ut.

4.990,-
6.238,- ink. mva
Nobbnr: 55281062
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STØVSUGERE

Støvsuger CXT®

CL108FDWAW
12V max • 44 mbar • 0,6 l
Stor sugeeffekt og ergonomisk design. Bruker ikke støvsugerposer.
FDWAW-modeller leveres med 1x 12V MAX batteri og lader.

1.290,-1.290,-
1.613,- ink. mva
Nobbnr: 55213086

Støvsuger CXT®

CL114FDWI
12V max • 2,0 Ah • 50 mbar • 0,5 L
 Stillegående støvsuger som er ideel for støvsuging i mindre områder som 
inngangspartier, trapper, i bil og båt.
FDWI-modell leveres med innebygd 12V 2,0Ah batteri og ladeadapter.

1.109,-
1.386,- ink. mva
Nobbnr: 57383056

Støvsuger LXT®

DCL180SFCB
18V • 42 mbar • 0,65 l
Plasseringsvennlig støvsuger til mindre områder, kontorlokaler, 
trapper og liknende. Leveres med batteri og lader og Cyclone 
støvbeholder.

1.599,-
1.999,- ink. mva
Nobbnr: 57173264

Støvsuger LXT®

DCL184Z
18V • 54 mbar • 0,5 l
Dette er en støvsuger som er laget spesielt for å støvsuge biler, og de forskjellige munnstykkene som 
medfølger er til matter, seter, gulv og annet interiør. 4 munnstykker, støvsugerposer, skulderrem og 
blåsetilbehør medfølger. Leveres i eske uten batterier og lader.

1.190,-
1.488,- ink. mva
Nobbnr: 57218821

Støvsuger LXT®

DVC750LZ
18V • 67 mbar • 7,5 L
Bærbar 18V støvsuger med HEPA filter og børsteløs motor med suge- og blåsefunksjon. Brukes uten 
støvsugerposer. LZ-modellen leveres med uttrekkbar støvsugerslange, flatt munnstykke og smalt 
munnstykke.

1.990,-
2.488,- ink. mva
Nobbnr: 55244503

Støvpose papir (5 stk)
194566-1
Passer til CL072D, CL102D, DCL142Z, 
DCL182Z, CL107, DCL184

59,-
74,- ink. mva
Nobbnr: 43785783

Støvsugerfilter
162518-0
HEPA filter. Rundt med plass til flotør i senter. 
Brukes med DVC750L.

229,-
286,- ink. mva
Nobbnr: 55518415

Støvsuger ryggsekk LXT®

DVC261ZX11
18V X2 • 110 mbar • 2 l
Perfekt til bruk på steder med vanskelig fremkommelighet og langt mellom strømpunkter. HEPA 
filtersystem medfølger. Variabel hastighet, høy/lav. Leveres i eske uten batteri og lader.

3.190,-
3.988,- ink. mva
Nobbnr: 55331814

Støvpose tøy
197899-3
Brukes med DVC260, DVC261.

319,-
399,- ink. mva
Nobbnr: 52343404
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Plansliper

18V Lithium-ion

18V x2

6.0Ah   5.0Ah   4.0Ah

3.0Ah   2.0Ah   1
.5

Ah

360+
MASKINER

Utvid ditt Lithium-Ion sortiment

4- funksjons 
slagskrutrekker

Skruautomat

Dykkert- 
pistol

Fugepistol 

Kaffetrakter

Kombihammer

Betong- 
Vibrator

Vifte

Viftejakke

Viftevest

Dykkert- 
pistol

Slagdrill

Varmejakke

Bluetooth høyttaler

LED 
arbeidslysArbeidslys 

Stansemaskin

Platesaks

krampepistol

Båndsag

Polermaskin 

Kapp- og gjærsag

Jernbinder

Popnagle-
pistol

Borhammer

Meiselhammer

Stiftepistol

Multidetektor

Armeringskutter

Gjengestag-
kutter

Vacuumpumpe 

FettpresseLykt med radio

Radio DAB+

LED lykt

Varmeteppe

Kompressor

Oppladbar lykt

Støvsuger

Trillebår

Borskrutrekker

Slagskrutrekker
Skralle

Oljeslagskrutrekker

Muttertrekker

Vinkelskrumaskin

Blandemaskin

Vinkelskrutrekker

Vinkelslagskrutrekker

Skrutrekker

Metallsirkelsag

Flis- /
steinkutter

Nibbler

Poler-
/slipemaskin

Vinkelsliper

Rettsliper

Slipemaskin 

 Eksentersliper

Multiverktøy

Båndsliper

Sirkelsag

Stikksag

Bajonettsag 

Gipssag

Høvel

Lamellfres

Gipsfres

Overfres

Robotstøvsuger

Støvsuger

Støvsuger
Støvsuger
Syklon

Kjedesag

Hekksaks Lavtrykksprøyte 

Gresstrimmer

Gresstrimmer

Gress / hekksaks

Løvblåser

Arbeidslys

Vinkelbormaskin

Ryggstøvsuger 

Muttertrekker 

Kapp- og gjærsag

Bor-
hammer

Vinkelsliper

Bajonett- 
sag

Kappemaskin

Gressklipper
Grensaks

Sirkelsag med 
bakhåndtak

Gresstrimmer /
krattrydder

Hekkksaks 

Multimaskin

Multimaskin

Ryggsekk 
Power Pack

Senkesag 

Kappmaskin

Kombihammer

Løvblåser

Sirkelsag

Kjedesag

Støvsuger 

Jordbormaskin

Vacuum pumpe

Stangsag

Støvsuger 
stående

Høytrykkspyler
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Plansliper

18V Lithium-ion

18V x2

6.0Ah   5.0Ah   4.0Ah

3.0Ah   2.0Ah   1
.5

Ah

360+
MASKINER

Utvid ditt Lithium-Ion sortiment

4- funksjons 
slagskrutrekker

Skruautomat

Dykkert- 
pistol

Fugepistol 

Kaffetrakter

Kombihammer

Betong- 
Vibrator

Vifte

Viftejakke

Viftevest

Dykkert- 
pistol

Slagdrill

Varmejakke

Bluetooth høyttaler

LED 
arbeidslysArbeidslys 

Stansemaskin

Platesaks

krampepistol

Båndsag

Polermaskin 

Kapp- og gjærsag

Jernbinder

Popnagle-
pistol

Borhammer

Meiselhammer

Stiftepistol

Multidetektor

Armeringskutter

Gjengestag-
kutter

Vacuumpumpe 

FettpresseLykt med radio

Radio DAB+

LED lykt

Varmeteppe

Kompressor

Oppladbar lykt

Støvsuger

Trillebår

Borskrutrekker

Slagskrutrekker
Skralle

Oljeslagskrutrekker

Muttertrekker

Vinkelskrumaskin

Blandemaskin

Vinkelskrutrekker

Vinkelslagskrutrekker

Skrutrekker

Metallsirkelsag

Flis- /
steinkutter

Nibbler

Poler-
/slipemaskin

Vinkelsliper

Rettsliper

Slipemaskin 

 Eksentersliper

Multiverktøy

Båndsliper

Sirkelsag

Stikksag

Bajonettsag 

Gipssag

Høvel

Lamellfres

Gipsfres

Overfres

Robotstøvsuger

Støvsuger

Støvsuger
Støvsuger
Syklon

Kjedesag

Hekksaks Lavtrykksprøyte 

Gresstrimmer

Gresstrimmer

Gress / hekksaks

Løvblåser

Arbeidslys

Vinkelbormaskin

Ryggstøvsuger 

Muttertrekker 

Kapp- og gjærsag

Bor-
hammer

Vinkelsliper

Bajonett- 
sag

Kappemaskin

Gressklipper
Grensaks

Sirkelsag med 
bakhåndtak

Gresstrimmer /
krattrydder

Hekkksaks 

Multimaskin

Multimaskin

Ryggsekk 
Power Pack

Senkesag 

Kappmaskin

Kombihammer

Løvblåser

Sirkelsag

Kjedesag

Støvsuger 

Jordbormaskin

Vacuum pumpe

Stangsag

Støvsuger 
stående

Høytrykkspyler
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LØVBLÅSERE

Løvblåser LXT®

DUB363ZV
18V X 2 • 65 m/s • 13.4 m³/min
Svært effektiv løvblåser og oppsuger for krevende oppgaver. Brukes for å blåse bort 
blader og løst smuss. Vacum kittet bidrar til enklere opprydding og komprimering av løvet. 
Løvblåseren kan brukes til blåsing av lett snø om vinteren på f.eks. biler og ved inngangs-
partier. Stor oppsamlingspose bidrar til lengre intervaller før tømming.
Modellen leveres i pappeske med vacum kit(oppsamler), skulderstropp og 72 mm rund 
dyse, uten batteri og lader.

3.490,-3.490,-
4.363,- ink. mva
Nobbnr: 56825803

Oppsugsett for DUB363ZV
191E19-1
Settet inneholder alle deler for at 
DUB363ZV fungerer som oppsuger.

859,-
1.074,- ink. mva
Nobbnr: 57368254

Røradapter for DUB362/363ZV
191J13-3
Rør adapter/overgang for bruk av 
takrenne renser, rund eller flat dyse. 
Til 191B03-8/ endemunnstykke.

110,-
138,- ink. mva
Nobbnr: 57719824

Løvblåser LXT®

DUB184RT
18V • 49m/s • 13.0m³/min
Kompakt, effektiv og lett løvblåser med trinnløs hastighetsjustering. Perfekt for å blåse 
bort blader, rusk og lett snø fra f.eks. hager, uteområder, gangpartier, oppkjørsel, biler og 
verandaer. Det følger med et ovalt og et rundt munnstykke for best mulig utnyttelse av 
luften. RT-modell leveres med et 18V 5,0Ah batteri og hurtiglader.

2.990,-2.990,-
3.738,- ink. mva
Nobbnr: 56549882

Løvblåser LXT®

DUB184Z
Det følger med rørforlenger og et ovalt- og et rundt munnstykke for best mulig utnyttelse 
av luften. Leveres i eske uten batteri og lader.

1.590,-1.590,-
1.988,- ink. mva
Nobbnr: 56475186

Har du allerede batteri og lader?Har du allerede batteri og lader?

Du får den også som Z-modellDu får den også som Z-modell

Rengjøringssett for takrenner
191B03-8
Passer til DUB184/362/363 og 
UB001/400/401

1.119,-
1.399,- ink. mva
Nobbnr: 57373566
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KJEDESAGER

Kjedesag LXT®

DUC254Z 
18V • 24 m/s • 25 cm

Lett, sterk(570 watt) og stillegående topp-håndsag. Boost funksjon(24 
M/S) for raskere beskjæring av stammer/grener. Spesielt tilpasset arbo-
rister for beskjæring av trær. 
Leveres i eske uten batteri og lader.

2.450,-
3.063,- ink. mva
Nobbnr: 54512337

Kjedesag LXT®

DUC306Z
18V x 2 • 20 m/s • 30 cm / 12”

Dette er batterisagen for de større oppgavene. Brukes til kapp av trær og 
kapp av større trevirke. Egner seg også for utskjæringer, rivningsarbeide,  
kvisting, rydding av trær og større busker. 
Leveres i eske uten batteri og lader.

3.600,-
4.500,- ink. mva
Nobbnr: 56475175

Sagkjede 3/8” 1,1 mm 10”
199075-5
Passer til DUC254 

159,-
199,- ink. mva
Nobbnr: 55174624

Sagkjede (K17) -46, 3/8, 1,1 mm 12”
958291646
Passer til: DUC302/303/305/306/353/EA3201/
UC3041A Passer til: DUC302/303/305/306/353/
EA3201/UC3041A

169,-
211,- ink. mva
Nobbnr: 49000836

Filsett komplett 4,0 mm til kjede- og motorsag
D-72154
Filsettet sparer tid, penger og miljø. Med optimal skarphet på kjede 
jobber sagen lettere, mindre energi forbruk og skjærer mer effektivt. 
I settet følger det med 2 stk rundfiler, filholder til rundfil, 1 stk flatfil, 2 
stk håndtak og kjedemåler.

190,-
238,- ink. mva
Nobbnr: 57377774

Kjedeolje, 1 liter Biotop
980008610

80,-
100,- ink. mva
Nobbnr: 21231832
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KJEDESAGER / MOTORSAGER

Kjedesag LXT®

DUC353Z
18V X2 • 20 m/s • 14”

Effektiv sag med børsteløs motor(1100 Watt) og en kjedehastighet på 
20m/s. Velegnet til bruk på 
byggeplasser, i hjemmet eller til å sage trestammer. 
Leveres i eske uten batteri og lader.

3.879,-
4.849,- ink. mva
Nobbnr: 55281081

Motorsag
EA3201S35A
32 cm³ • 24,4 m/s • 14”

Lett og brukervennlig motorsag til generelt bruk. Egner seg til mindre 
trær(ca. 25 cm tykkelse) og grener. Utmerket vibrasjonsdemping og 
”touch and stop” for enkel håndtering, Easy Start, MPI-teknologi (Me-
mory Power Ignition) samt primerpumpe for lettere kaldstart.

2.600,-
3.250,- ink. mva
Nobbnr: 51830153

Motorsag
EA4300F38C
42 cm3 • 18,3 m/s • 15”

Kraftig og brukervenlig motorsag i proff klassen og en god allrounder. Egner 
seg til trær større enn 25 cm i tykkelse eller til hardt trevirke. Sagen har 
”touch and stop” bryter, Easy start, MPI teknologi (Memory Power Ignotion) 
og primerpumpe for lettere kaldstart.

4.190,-
5.238,- ink. mva
Nobbnr: 51830293

Kjedesag 230V
UC3551A
2 000 W • 14,5 m/s • 14”

Elektrisk sag med mykstart og elektronisk overbelastningsvern. Slank 
modell med langsgående motor. Egner seg godt til byggeplasser og 
hjemmebruk.

2.160,-
2.700,- ink. mva
Nobbnr: 48503696
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MULTIMASKIN
Multimaskin LXT®

DUX18Z
18V • 0 – 9 700 min-¹

Multimaskin med børsteløs motor(470 watt), to effektvalg 
og hastighetsregulering på bryteren. Kan brukes med 
en rekke ulike tilbehør som gresstrimmer(191N31-5), 
hekksaks, kjede-/stangsag, krattklipper, løvblåser, roterende 
sakstrimmer, løvblåser, kantskærer, kost og gummivalse. AFT 
teknologi gjør at maskinen stopper ved en brå hindring.
Leveres i eske uten batteri og lader.

2.150,-2.150,-
2.688,- ink. mva
Nobbnr: 57382182

Multimaskin LXT®

DUX60Z
18V x 2 • 0 – 9 700 min-¹

Multimaskin med børsteløs motor(600 watt), tre effektvalg og 
hastighetsregulering. Kan brukes med en rekke ulike tilbehør 
som f.eks. hekksaks, kultivator, kjede-/stangsag, løvblåser, 
krattrydder, kantskjærer, kost og trimmer. DUX60Z har lavt 
lydnivå og en reversfunksjon for å enkelt fjerne blokkeringer 
som f.eks. kvist.
Leveres i eske uten batteri og lader.

2.930,-2.930,-
3.663,- ink. mva
Nobbnr: 54075185

Løvblåsertilsats UB401MP til DUX, CS og EX serien
191P72-3
Volum pr. min 0-14,3 m3, Maks blåse hastighet 0-57,4 m/s

Er utviklet for å gi lavt lydnivå, stor effekt og god balanse på multimaskinen.
Løvblåser tilsatsen bidrar til at blåsingen blir mer kontrollert og gir større avstand til 
bruker. Avstanden gir økt sikkerhet og bedre miljø rundt brukeren. Følgende dysetil-
satser kan brukes: Flatt munnstykke: 197889-6. rundt munnstykke 197888-8.

2.000,-
2.500,- ink. mva
Nobbnr: 57417973

Børstetilsats
199319-3
Til DUX, ES og CS serien

Børstetilsats til motorenhet.Løs børste XNR0000548

3.700,-
4.625,- ink. mva
Nobbnr: 55213158

Gummivalsetilsats
199340-2
SW400MP for DUX, UX, EX og CS multimaskiner

Valsen med gummilameller er en effektiv og enkel løsning for feiing og fjærning og 
forflyttning av avfall, grus, løv, snø, vann, sand på bakken. Veldig godt egnet til å 
fjærne grus på plen.

3.700,-
4.625,- ink. mva
Nobbnr: 55213162

Sverd
199928-8
10” / 25 cm, 3/8”, 1,3 mm

Passer til bl.a stangsagtilsats : 199927-0 og 199928-8

2.450,-
3.063,- ink. mva
Nobbnr: 56840912
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VISJON OM EN LEDNINGSFRI FREMTID MED XGT

40V Max XGT batterisystemet vil stå side om side med vårt 
markedsledende 18V LXT system

Innovasjon handler om mer enn bare større batterier. Det handler om å skape batteriteknologi og 
motordesign som jobber sammen for å gi optimal ytelse. Makita ekspanderer batterimarkedet med 
lanseringen av 40V Max XGT, et nytt batterisystem for mer krevende oppgaver. XGT vil stå side om side 
med det markedsledende 18V LXT systemet, og gi profesjonelle brukere enda flere batteridrevne verktøy 
i kampen for en ledningsfri arbeidsplass.

XGT er utviklet til de mer krevende oppgaver for å dekke etterspørselen etter stadig nye batteriprodukter. 
Selv om XGT batteriene ser like ut i størrelse som 18V LXT batteriene, er 40V Max XGT et nytt system 
med egne verktøy og utstyr til bygg- og anleggsbransjen, rengjøring samt arbeid i skog og hage.

Hvorfor en ny plattform?

Teknologien på 18V LXT batterier og maskiner har sine begrensninger. Med ny teknologi både på maskin 
og batteri var en helt ny og fremtidsrettet plattform det smarte valget. Av denne grunn er ikke LXT og 
XGT kompatible, men med en adapter kan du lade dine LXT batterier på en XGT lader.

Makita har en visjon om å sikre at alle håndverkere kan få en lednings- og utslippsfri arbeidsdag, selv for 
de som har de tøffe jobbene som krever høy kraft og lang brukstid. Med XGT plattformen tas det et godt 
steg i denne retningen. 

Det er avansert digital kommunikasjon mellom batteriene og maskinen som sikrer lang levetid og bedre 
informasjon til serviceverksteder. Batteriene har støtabsorberende hus og membran som holder vann 
borte fra vitale deler.
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XGT

Kapp- og gjærsag XGT®

LS002GZ01
40V max • 216 mm • 4 800 min-¹

Kraftig XGT® 40V max kapp- og gjærsag med LED-lys sikte og solid dobbel glidemekanisme som 
gir stabile og presise kutt. Glidemekanismen er utformet slik at man kan sette sagen helt inntil vegg. 
Fungerer trådløst med Bluetooth støvsuger. Kapasitet på 70x312mm ved 90 graders kutt. Meget 
godt støvavsug og presisjon for alle typer oppgaver.

Helningsvinkel 45° venstre
Maks helning
Maks gjæringsområde

50 x 312 mm
48 / 48 °
60 / 60 °

7.920,-7.920,-
9.900,- ink. mva
Nobbnr: 57814854

Sagbord
DEBWST06
WST06 • 2550MM
WST06 slås sammen ved å vippe bena inn under sagbordet, og 
har hjul og transporthåndtak slik at det blir enkelt å transportere. 
Hurtigklemmene på universalbrakettene gjør det lett ta sagen 
av og på stativet og kan fungere som frittstående sagbord ved 
behov. Selve sagbordet er 1150mm langt og med de 
uttrekkbare materialstøttene blir spennet 2550mm.

1.596,-
1.995,- ink. mva
Nobbnr: 57214182

Sirkelsagblad 216x30x45T
E-06971
Efficut • T.C.T • 216 x 30 mm • 45 T • Tre

Efficut sirkelsagblader er utviklet spesielt for sirkelsager på 
batteri, og effektiviteten til sagbladene gjør at batteriet varer 
lenger. Dette sagbladet har hardmetalltenner for lang levetid. 
Tennene er kun 2,00mm brede som gir meget effektive kutt.

609,-
761,- ink. mva
Nobbnr: 57749383
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XGT

Borskrutrekker XGT®

DF001GM201
40V max • 140 Nm • 0 – 2 600 min-¹

Kraftig borskrutrekker med børsteløs motor til krevende boring og store skruer. To gir og høyt dreiemoment på 
140 / 68 Nm. Et ideelt valg for arbeidsoppgaver som krever kraft og man ikke ønsker å bruke tunge verktøy. 
Borskrutrekkeren har elektronisk momentinnstilling med rulleknapp og opptil 41 trinn, så det er enkelt å sette 
riktig moment til ditt arbeid. AFT funksjonen gjør at motoren stopper hvis boret kiler seg fast. Dette gjør at du kan 
jobbe trygt med store bordimensjoner. Den nye XGT® teknologien er laget for å tåle høy belastning over tid.
Leveres med 2 stk 40V Max 4,0Ah batterier og hurtiglader i Makpac koffert. 

Maks moment hard / myk
Maks borediameter i tre
Maks borediameter i stål

140 / 68 Nm
76 mm
20 mm

7.490,-7.490,-
9.363,- ink. mva
Nobbnr: 57183643
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XGT

Kombihammer XGT®

HR004GM201
40V max • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J

HR004G gir deg kraften du trenger til krevende arbeid. Maskinen leverer opptil 5000 slag 
i minuttet og en rotasjonshastighet på 980 min-1. Klar til å brukes på en rekke oppgaver 
som slagboring i betong, meisling, eller boring uten slag i tre eller stål. Enkel å håndtere og 
enestående vibrasjonsverdier. Velbalansert kombihammer, hurtigchuck og mulighet for å sette 
på støvkassett DX14 rett på maskinen. HR004G er en kraftplugg som er laget for å tåle høy 
belastning over tid. Leveres med 2 stk 40V Max 4,0Ah batterier og hurtiglader i Makpac koffert

8.390,-8.390,-
10.488,- ink. mva
Nobbnr: 57183715

Maskinsett XGT®

DK0124G201
40V max

Maskinsett med to XGT® 40V max maskiner til 
kraftkrevende arbeid. DF001G er en kraftig borskrutrekker 
med 140Nm maks kraft, og GA005G er en vinkelsliper med 
tilsvarende kraft som en 1000W ledningsmaskin. 
Leveres med to 4,0 Ah batterier og hurtiglader i Makpac.

8.390,-8.390,-
10.488,- ink. mva
Nobbnr: 57321906

Sirkelsag XGT®

HS004GZ
40V max • 6 000 min-¹ • 190 mm

40V Max XGT® batterier og børsteløs motor gjør denne sirkelsagen til et godt valg til krevende 
oppgaver. Rotasjonshastighet på opptil 6000 min-¹, ADT funksjon som justerer kraften etter 
motsanden og mulighet for å sette inn AWS blåtannsender. Magnesiumsbasen passer rett på 
styreskinne. 
Leveres i eske uten batterier og lader.

3.990,-3.990,-
4.988,- ink. mva
Nobbnr: 57183745

Støvkassett
191E60-4
40V max • DX14 • HEPA filter
DX14 støvkassett er kompatibel med HR002G og 
HR004G XGT kombihammere. Støvet suges opp 
rett ved hullet man borer, og HEPA filterklasse H13 
gir en filtreringsrate på 99,75%.

SDS-Plus Borsett
B-59031
7 deler
Ø: 5x110 / 6x110 / 6x160 / 8x110 / 8x160 
/ 10x160 / 12x160mm

1.669,-
2.086,- ink. mva
Nobbnr: 57183605

599,-
749,- ink. mva
Nobbnr: 53577421

Maskinsett XGT®

DK0126G401
40V max

Maskinsett med fire XGT® 40V max maskiner til kraftkrevende jobber. 
DF001G kraftig borskrutrekker med 140Nm, GA005G vinkelsliper med 
tilsvarende kraft som en 1000W ledningsmaskin, TD001G kompakt og 
kraftig slagtrekker og JR001G bajonettsag med rå kraft og hurtighet. 
Leveres med to 4,0 Ah batterier og hurtiglader i verktøybag.

12.290,-12.290,-
15.363,- ink. mva
Nobbnr: 57321880

Sirkelsagblad 190x30x24T
B-64185
Efficut • ATAFR • Tre

Dette sagbladet har hardmetalltenner for lang 
levetid. Tennene er kun 1,5mm brede som gir 
meget effektive kutt. 

319,-
399,- ink. mva
Nobbnr: 55213022
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XGT

Løvblåser XGT®

UB001GZ
40V • 62,8 m/s • 15,8 m³/min

Lett, støysvak og sterk løvblåser med trinnløs hastighet, børsteløs motor og 
cruise kontroll. Løvblåseren er effektiv til fjærning og flytting av løv, avfall, støv, 
rusk og rask. Boost funksjon for større mengde eller tyngre løv, snø eller avfall. 
Kan også brukes til å fjerne lett snø på biler, ved inngangspartier, på verandaer 
m.m. Lengden på røret kan justeres i forhold til bruker og blåser avstand. Kan 
kombineres med ryggbatteri. IPX4 våtstandard, gjør at løvblåseren kan brukes 
under fuktige forhold. 
Leveres i eske uten batteri og lader.

3.100,-3.100,-
3.875,- ink. mva
Nobbnr: 58021017

LED-lykt XGT®

ML001G
40V max • 160 lm

Lett og mobil lykt med fire LED-pærer og godt lys med sine 160lm og 3000lx . 
Med 4,0Ah XGT® batteri er brukstiden omlag 55 timer. 
Leveres i eske uten batteri og lader.

439,-439,-
549,- ink. mva
Nobbnr: 58065238

Arbeidslampe LED XGT®

ML002G
40V max • 340 - 710 lm

Krafig 40V LED arbeidslampe med opphengskrok, rundt lys og spot
USB uttak for lading av telefon og liknende elektrisk utstyr. Har to styrker, 10/20 
stk. 05W LED lamper. Lampen gir på full styrke 340lx og lysstyrke 710lm. Driftstid 
med et 2,5Ah batterie på høy lysstyrke er ca 10 timer. 
Leveres i eske uten batterier og lader.

990,-990,-
1.238,- ink. mva
Nobbnr: 58065242
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XGT

Borskrutrekker XGT®

DF002GD201
40V max • 64 Nm • 0 – 2 200 min-¹

DF002G er det ideelle valget for profesjonelle. Den har 64 Nm maks dreiemoment 
og omdreiningshastighet på min-¹. 2200, og veier kun 2,2 kg med 4,0Ah batteri. 
Drillen har 21 momentinnstillinger slik at du enkelt kan stille inn drillen til forskjellige 
applikasjoner. Den nye XGT® teknologien er laget for å tåle høy belastning over 
tid. Det er avansert digital kommunikasjon mellom batteriene og maskinen som 
sikrer lang levetid og bedre informasjon til serviceverksteder. Batteriene har 
støtabsorberende hus og membran som holder vann borte fra vitale deler.
Leveres med to 40V 2,5Ah batterier og hurtiglader i Makpac koffert.

5.649,-5.649,-
7.061,- ink. mva
Nobbnr: 57918980

Borskrutrekker XGT®

DF002GZ
40V max • 64 Nm • 0 – 2 200 min-¹

Leveres i eske uten batteri og lader

1.749,-1.749,-
2.186,- ink. mva
Nobbnr: 57918976

Du får den også som  Z-modellDu får den også som  Z-modell

Slagbormaskin XGT®

HP002GZ
40V max • 64 Nm • 0 – 2 200 min-¹

HP002G er det ideelle valget for profesjonelle. Den har 64 Nm maks dreiemoment, 
omdreiningshastighet på 2200 min-¹, slagfunksjon for boring i mur og betong, og 
veier kun 2,2 kg med 4,0Ah batteri. Slagdrillen har 21 momentinnstillinger slik at 
du enkelt kan stille inn slagdrillen til forskjellige applikasjoner. Dreiemoment på 64 / 
30 Nm. Det ideelle verktøy når du trenger en robust og kraftig slagdrill.
Leveres i eske uten batterier og lader.

1.829,-1.829,-
2.286,- ink. mva
Nobbnr: 57918995
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700
LASER

Multilinjelaser CXT® Rød 
SK700D
12V max • rød

Proff 12V MAX multilinjelaser med 3 røde 360° laserstråler. Multilinjelaser er meget effektivt å bruke 
ved f.eks oppmåling av lettvegger i et kontorbygg og liknende arbeid. Laseren har +/- 2mm feilmargin 
på 10 meter. Skruknott for finjustering av vinkel og tre lysstyrker. 
Adapteret har ben som gjør det stabilt på gulv, kan henges i spiker på vegg eller festes på vegg med 
magnet. Kan bruke CXT 12V batterier eller adapter ADP09 med 8x AA batterier. 
Leveres i polstret bag med måleskive og L-formet adapter. 

5.490,-
6.863,- ink. mva
Nobbnr: 58065556

Multilinjelaser CXT® Grønn 
SK700GD
12V max • grønn

Proff 12V MAX multilinjelaser med 3 grønne 360° laserstråler. Multilinjelaser er meget 
effektivt å bruke ved f.eks oppmåling av lettvegger i et kontorbygg og liknende 
arbeid. Laseren har +/- 2mm feilmargin på 10 meter. Skruknott for finjustering av 
vinkel og tre lysstyrker. Adapteret har ben som gjør det stabilt på gulv, kan henges 
i spiker på vegg eller festes på vegg med magnet. Kan bruke CXT 12V batterier 
eller adapter ADP09 med 8x AA batterier. Leveres i polstret bag med måleskive og 
L-formet adapter. 

7.990,-
9.988,- ink. mva
Nobbnr: 58065560


