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Slagbormaskin LXT®

DHP485RFJ
18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min-¹
Brukes til boring og skruing, og med slagfunksjonen kan man 
bore i mur. En driftssikker slagbormaskin med godt grep og lav 
vekt.
Leveres i Makpac med 2x 3,0Ah batterier og lader.

3.190,-3.190,-
3.988,- ink. mva
Nobbnr: 60031721
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Borskrutrekker LXT®

DDF485RFJ
18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min-¹
Brukes til boring og skruing og er laget for profesjonelle 
håndverkere. En driftssikker batteridrill med godt grep og lav 
vekt.
Leveres i Makpac med 2x 3,0Ah batterier og lader.

2.990,-2.990,-
3.738,- ink. mva
Nobbnr: 58065314
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DIVERSE

Borskrutrekker LXT®

DDF486T
18V • 130 Nm • 0 – 2 100 min-¹
DDF486 er 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. Gir og chuck i metall gir lang 
holdbarhet. 
Leveres i eske med 1x 18V 5,0Ah batteri. Sidehåndtak medfølger.

2.890,-
3.613,- ink. mva
Nobbnr: 60031719

Batterisett 6,0Ah LXT®

198091-4
Li-ion • 18V
Et kraftig batterisett med LXT® 18V 6,0Ah batterier. Batterisettet egner 
seg til bruk på alle Makita LXT® 18V og 2x18V maskiner, og gir en perfekt 
kombinasjon av brukstid og ladetid til kraftkrevende maskiner. To batterier 
fullades på 55 minutter. Dobbelt hurtighlader og fire 6,0Ah batterier i Makpac 
koffert type 3.

5.190,-
6.488,- ink. mva
Nobbnr: 57862503

Kompressor LXT®

DMP180Z
18V • 8,3 bar • 121 psi
Leveres med amerikansk, fransk og engelsk adapter, samt 
adapter til å pumpe baller og luftleker. Alle er festet til kompres-
soren slik at de ikke blir borte. Pumper dekk til bil, motorsykkel 
og sykkel, oppblåsbare leker og båter, baller etc.

Nobbnr: 56871341

Ved kjøp av 198091-4 får du Ved kjøp av 198091-4 får du DMP180ZDMP180Z med på kjøpet!  med på kjøpet! 
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DEKKSKIFTE

Muttertrekker LXT®

DTW300Z
18V • 1/2” • 330 Nm • 0 – 3 200 min-¹
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-
hastighetsmodus. Liten og lett muttertrekker til metriske bolter M10-M20. 
Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.

2.490,-
3.113,- ink. mva
Nobbnr: 57183537

Muttertrekker LXT®

DTW700T
18V • 1/2” • 700 Nm • 0 – 2 200 min-¹
Kraftig børsteløs 1/2” muttertrekker med tilstrammingsmoment opp til 700 Nm. 
4 hastighetsinnstillinger og 3 moduser for auto-stopp både forover og i revers. 
LED lys. Egner seg til kraftkrevende montasje av bolter i dimensjon M10-M24. 
Leveres i eske med 1x 18V 5,0Ah batteri.

2.990,-
3.738,- ink. mva
Nobbnr: 60015953

Fettpresse LXT®

DGP180Z
18V • 410 g • 690 bar
Effektiv 18V fettpresse med 1200 mm lang slange til og beholder til 
400ml patroner. Brukes til påfylling av fett, typisk for anleggsmaskiner, 
gårdsmaskiner og liknende. Opp til 690 bar trykk. Ved hurtig påfylling 
justeres maskinens hastighet automatisk i forhold til motstanden. 
Z-modell leveres i eske uten batterier og lader.

2.790,-
3.488,- ink. mva
Nobbnr: 57965664

Kraftpipesett
E-12354
17 / 19 / 21 mm x 86 mm • 3 stk
Brukes til standard metriske bolter og muttere. Utformingen 
med tynne vegger gjør at man får god tilgang på trange steder 
og plastbeskyttelse rundt pipene forhindrer riping av felger ved 
dekkskifte.

419,-
524,- ink. mva
Nobbnr: 60016007

Kraftpipesett 1/2”, 8 stk
E-02989
1/2” • CR-MO • 8 stk
Kraftpipesett med 8 1/2” CR-MO piper i dimensjoner 8, 10, 
12, 13, 14, 17, 19 og 21 mm. Låsepinne og O-ring inkludert. 
Leveres i en veske med skillevegger slik at man kan organisere 
pipene slik man ønsker.

419,-
524,- ink. mva
Nobbnr: 57749232
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LYS I MØRKET

Arbeidslampe LXT®

DML809
14,4V / 18V • 10 000 lm
Robust arbeidslampe på 18V med to batteripor-
ter slik at du får lengre brukstid. IP65 sertifisert 
støv- og vanntett, tre lysstyrkeinnstillinger som 
gir 10.000/ 4000/ 2000 lumen. Omtrent 1,7 
timer brukstid på høyeste lysstyrke med to 18V 
6,0Ah batterier, og 8,5 timer på laveste lysstyrke.
Leveres i eske uten batteri og lader.

2.959,-
3.699,- ink. mva
Nobbnr: 57914273

Lykt LXT®

DML816X
18V • 100 – 500 lm
Den fleksible posisjoneringen og lysstyrken gjør dette til en 
meget anvendelig lykt i mange situasjoner. Lyshodet kan 
foldes opp og ned med syv positive stopp, og det kan sving-
es både til høyre og venstre. Tre lysstyrker og komfortabelt 
gummiert grep. Med et 6,0 Ah batteri er brukstiden opp mot 
17 timer på full styrke, og opp mot 75 timer på lav styrke. 
Leveres i eske uten batteri og lader. Lysspreder medfølger.

639,-
799,- ink. mva
Nobbnr: 60056636

Arbeidslampe LXT®

DML810
14,4V / 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. Brukes på byggeplas-
ser. Kontroll som memorerer sist brukte instilling 
av lys og lysstyrke. Leveres med 2,5 m ledning i 
eske, uten batterier og lader.

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

Arbeidslampe LXT®

DML814
14,4V / 18 V • 1 250 lx
Arbeidslampe 18V med tripod stativ. Solid sta-
tiv som kan justeres mellom 110-220cm høyde, 
IP55 sertifisert støv- og vanntett og 
tre lysstyrkeinnstillinger. Tre lamper som 
kan retningsstyres individuelt. Omtrent 
3 timer brukstid med et 18V 5,0Ah batteri. 
Leveres i eske med bag og skulderstropp,
 uten batteri og lader.

3.490,-
4.363,- ink. mva
Nobbnr: 57383060

LED-lampe LXT®

DML806
14.4V / 18V • 2 100 lx
Kraftig 18V LED arbeidslampe med to styrker 
(10 / 20 x 05W LED lamper). Lampen gir 310 lx 
og lysstyrke 620 lm. Driftstid med et 3,0Ah 
batteri på høy lysstyrke er 6 timer og lav 
lysstyrke 11,5 timer. 
Leveres i eske uten batteri og lader.

639,-
799,- ink. mva
Nobbnr: 55213094

Arbeidslampe LXT®

DML811
14,4V / 18V • 3000 lm
Robust 18V arbeidslampe. IP65 sertifisert 
støv- og vanntett, tre lysstyrker som gir 
3000/ 1500/ 750 lumen. Omtrent 3 timer 
brukstid på høyeste lysstyrke med 18V 6,0Ah 
batteri, og 13 timer på laveste lysstyrke. 
Leveres i eske uten batteri og lader.

2.079,-
2.599,- ink. mva
Nobbnr: 57914284

Lykt LXT®

DML812
18V • 71 000 lx • 1250 lm
Lykt for 18V LXT batterier med fire lysmoduser. 
God lykt til en rekke formål, blant annet til bruk 
på byggeplasser i mørket. 90 graders bevegelse 
på hodet. Godt håndtak og krok til oppheng.
Leveres i eske uten batteri og lader.

1.279,-
1.599,- ink. mva
Nobbnr: 57226922
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LYS I MØRKET 

Arbeidslampe LXT® / GXT®

ML003G
18V / 40Vmax • 1 100 lm
Arbeidslampe som kan stå fritt på bakken eller settes på stativ. Robust 
18V arbeidslampe. IP65 sertifisert støv- og vanntett, to lysstyrker som 
gir 1100/ 450 lumen. Omtrent 10 timer brukstid på høyeste lysstyrke 
med 40V 4,0Ah batteri, og 22 timer på laveste lysstyrke. Leveres i eske 
med ledning, uten batteri og lader.

1.590,-
1.988,- ink. mva
Nobbnr: 60009526

Lykt XGT®

ML007G
40V max • 82 000 lx • 1 250 lm
Fire lysmoduser (Spot, spredning, spot og spredning, strobe). 
Spot-modusen gir en lysstråle som rekker opp mot 640 meter. 40V 
2,5Ah batteriet gir brukstid i spot-modus på 6,5 timer. Lykten egner seg 
både til vaktrunder på byggeplassen og som et enkelt lite arbeidslys. 
Leveres uten batteri og lader.

1.439,-
1.799,- ink. mva
Nobbnr: 60056637

Arbeidslampe LXT® / XGT®

ML005GX
18V / 40V max •  900 – 3 600 lm
Robust konstruksjon og IP65 sertifisert støv- og vanntett. Lampen har 
tre lysstyrker som gir 3600/ 1800/ 900 lumen og har omtrent 3,5 timer 
brukstid på høyeste lysstyrke med 40V 4,0Ah batteri og 15 timer på 
laveste lysstyrke.
Leveres uten batteri og lader

2.560,-2.560,-
3.200,- ink. mva
Nobbnr: 60056640

Lykt XGT®

ML006GX
40V max • 100 – 500 lm
Den fleksible posisjoneringen og lysstyrken gjør dette til en meget 
anvendelig lykt i mange situasjoner. Lyshodet kan foldes opp og ned 
med syv positive stopp, og det kan svinges både til høyre og venstre. 
Tre lysstyrker og komfortabelt gummiert grep. Med et 2,5 Ah batteri er 
brukstiden opp mot 13 timer på full styrke, og opp mot 51 timer på lav 
styrke. 
Leveres uten batteri og lader.

719,-
899,- ink. mva
Nobbnr: 60056639
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SAGING

Sirkelsag LXT®

DHS660Z
18V • 5 000 min-¹ • 165 mm
Automatisk justering av hastigheten på bladet ut 
fra belastningen (ADT), blåsefunksjon for støvfri 
sikt av kapplinje og elektrisk bladbrems for sikker 
bruk. Sagen er meget kompakt, og plasseringen 
av håndtak gir god sikt mot sagbladet. 
Z-modell leveres uten batteri og lader.

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

Kapp- og gjærsag LXT®

DLS714NZ
18V X2 • 190 mm • 5 700 min-¹
Med dobbel glidemekanisme som gir presise kutt 
og automatisk kraftjustering for optimal effekt 
uansett belastning. Kapasitet på 52x300mm 
ved 90 graders kapp.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

7.990,-
9.988,- ink. mva
Nobbnr: 55989265

Bajonettsag LXT®

DJR187T
18V • 0 – 3 000 min-¹ • 32 mm
Effektiv 18V bajonettsag med børsteløs motor, 
to hastigheter og 32 mm slaglengde. Egner seg 
til krevende rivearbeid og gnistfritt skjæring i 
metall. Bytte av blad uten verktøy. 
Leveres i eske med 1x 18V 5,0Ah batteri.

2.890,-
3.613,- ink. mva
Nobbnr: 60017815

Stikksag LXT®

DJV180Z
18V • 0 – 2 600 min-¹
Stikksag 18V med lave vibrasjoner og bøylegrep. 
Skifte av blad uten verktøy, justerbar pendling og 
LED lys. 0 – 2600 slag pr.min, 26mm slaglengde 
og 135mm maks kapasitet i tre. 
Z-modeller leveres i eske uten batterier og lader.

2.099,-
2.624,- ink. mva
Nobbnr: 48346722
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SLIPING & VARMLUFT

Kapp- og gjærsag LXT®

DLS714NZ
18V X2 • 190 mm • 5 700 min-¹
Med dobbel glidemekanisme som gir presise kutt 
og automatisk kraftjustering for optimal effekt 
uansett belastning. Kapasitet på 52x300mm 
ved 90 graders kapp.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

7.990,-
9.988,- ink. mva
Nobbnr: 55989265

Plansliper LXT®

DBO381ZU
18V • 93 x 228 mm • AWS
Brukes til slipejobber på plane flater. Kraftig børsteløs motor med 3 
hastigheter. Motorhus og batteri er plassert direkte over slipeplaten 
og gir en stabiliserende effekt. Slipepapir festes enkelt med klips. 
Leveres i eske uten batterier og lader. Batterideksel, hullplate til 
sandpapir og AWS Bluetooth-sender medfølger.

2.190,-
2.738,- ink. mva
Nobbnr: 60017808

Båndsliper LXT®

DBS180Z
18V • 600 – 1 700 m/min • 9 mm
Smal 18V båndsliper som er enkel i bruk. Hastigheten kan justeres mellom 
600 - 1 700 min-1. Ideelt verktøy til sliping av materialer med begrenset 
tilgang. Slipearmen kan vendes 160° så den blir enkel å transportere. Et 
essensielt verktøy for arbeid med metall og treverk. LED lys. 
Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.

3.390,-
4.238,- ink. mva
Nobbnr: 57368386

Varmluftpistol LXT®

DHG181ZJ
18V • 0 – 550 °C • 120 – 200 L/min
DHG181 kan stilles inn fra 0 - 550 °C og 120 eller 200 L/min, og egner seg til 
en rekke forskjellige oppgaver. Oppheng av plakater og dekaler, tørke maling, 
løsne maling og lim, bøye plastrør og mer. Med 6,0Ah batteri har du brukstid 
opp mot 23 minutter. 
ZJ-Modellen leveres uten batteri og lader i Makpac koffert.
Reduksjonsdyse 20mm, reflektordyse 40mm, Bredstråledyse 50mm og glass-
dyse 45mm medfølger.

1.999,-
2.499,- ink. mva
Nobbnr: 60056757

Varmluftpistol LXT®

DHG180Z
18V • 550 °C • 200 L/min
DHG180 har en maks temperatur på 550 °C og egner seg til et bredt spekter 
av bruksområder, som for eksempel krympe krympestrømper, fjerne maling og 
bøye plastrør. 
Z-modell Leveres i eske uten batteri og lader.

1.320,-
1.650,- ink. mva
Nobbnr: 60045139
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Støvsuger LXT®

DCL180ZW
18V • 42 mbar • 0,65 l
Praktisk håndholdt hvit 18V støvsuger som egner seg til alt 
fra arbeidsplassen til hjemmet. Bruker ikke støvsugerposer 
og er lett å tømme. Maks sugeeffekt 42 mbar, maks luftinn-
tak 1,4 m³/min. Vekt kun 1,2kg. 
Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.

590,-
738,- ink. mva
Nobbnr: 50378913

Støvsuger LXT®

DCL280FZW
18V • 64 mbar • 0,75 l
Plasseringsvennlig støvsuger til mindre områder, kontorlo-
kaler, ved trapper og liknende. Effektiv børsteløs motor gir 
høy sugekraft. Stillegående. Filter som er enkelt å rengjøre. 
Bryter på håndtak og skyvebryter. Klipsfeste av støvsugerrør. 
Bruker ikke støvsugerposer. 
Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.

1.359,-
1.699,- ink. mva
Nobbnr: 58102236

Støvsuger LXT®

DCL180Z
18V • 42 mbar • 0,65 l
Praktisk håndholdt 18V støvsuger som egner seg til alt fra 
arbeidsplassen til hjemmet. Bruker ikke støvsugerposer og 
er lett å tømme. Maks sugeeffekt 42 mbar, maks luftinntak 
1,4 m³/min. Vekt kun 1,2kg. 
Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.

590,-
738,- ink. mva
Nobbnr: 47523155

Støvsuger LXT®

DCL280FZ
18V • 64 mbar • 0,75 l
Plasseringsvennlig støvsuger til mindre områder, kontorlo-
kaler, ved trapper og liknende. Effektiv børsteløs motor gir 
høy sugekraft. Stillegående. Filter som er enkelt å rengjøre. 
Bryter på håndtak og skyvebryter. Klipsfeste av støvsugerrør. 
Bruker ikke støvsugerposer. 
Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.

1.359,-
1.699,- ink. mva
Nobbnr: 56127343

Støvsuger LXT®

DCL180SFCB
18V • 42 mbar • 0,65 l
Plasseringsvennlig støvsuger til mindre områder, kontor-
lokaler, trapper og liknende. Med dette settet får du alt du 
trenger i en pakke. Cyklone støvsugerbeholderen øker kapa-
siteten og gjør det enda enklere å tømme for støv. 
Leveres med 1 stk 18V, 3Ah batteri og lader.

1.990,-
2.488,- 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, støvsu-
gerposer, skulderrem og blåsetilbehør medfølger. 
Leveres i eske uten batterier og lader.

1.279,-
1.599,- ink. mva
Nobbnr: 57218821
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BAJONETTSAGER - LEDNING

Bajonettsag
JR3051TK
1 200 W • 0 – 3 000 min-¹ • 30 mm
Kompakt og effektiv bajonettsag til profesjonell bruk . Enkel og 
effektiv til gnistfri kapping av metall og rivingsarbeid. Effektiv 1200 W 
motor, slaglengde på 30 mm og 
slaghastighet fra 0 - 3000 min-1. Verktøyløst bladbytte.

1.790,-
2.238,- ink. mva
Nobbnr: 57241966

Bajonettsag
JR3061T
1 250 W • 0 – 3 000 min-¹ • 32 mm
Kraftig bajonettsag med vertikal pendel til profesjonell bruk. Til gnistfri 
kapping av metall og rivingsarbeid. Effektiv 1250 W motor, slaglengde 
på 32 mm og slaghastighet fra 0 - 3000 min-¹. Verktøyløst skifte av 
sagblader.

2.290,-
2.863,- ink. mva
Nobbnr: 57241940

Bajonettsagbladsett
B-44432
Tre, tre med spiker • 6 sagblader
Sett med tre typer sagblader. B-05153 
x 2 til treverk, B-16798 x 2 Super 
Express til treverk og B-05175 x 2 til 
tre med spiker

229,-
286,- ink. mva
Nobbnr: 49324800

Bajonettsagbladsett
B-13677
Super Express • metall, tre og metall, tre • 3 sagblader
Sett med 3 Super Express bajonaettsagblader med 
progressiv tanning som gir effektive kapp. B-05038 
(152x0,9mm) brukes til kapping av stål 1-8mm. 
B-05044 (152x0,9mm) brukes til kapping av tre, 
metall, plast og aluminium. B-05153 (203x1,0mm) 
Brukes til kapping av treverk.

127,-
159,- ink. mva
Nobbnr: 47114953



10

Plansliper

18V Lithium-ion

18V x2

6.0Ah   5.0Ah   4.0Ah

3.0Ah   2.0Ah   1
.5

Ah

380+
MASKINER

Utvid ditt Lithium sortiment

4-funksjons
slagskrutrekker

Skruautomat

Dykkert- 
pistol

Fugepistol 

Kaffetrakter

Vannkoker

Kjøle- & 
varmeboks

Kombihammer 

Betong- 
vibrator

Vifte

Viftejakke

Viftevest

Dykkert-
pistol

Slagdrill

Varmejakke

Varmevest

Bluetooth høyttaler

LED 
arbeidslys

Arbeidslys

Stansmaskin 

Platesaks

Krampe-
pistol

Båndsag

Polermaskin

Jernbinder

Varmepistol

Popnagle-
pistol

Borhammer

Meiselhammer

Stiftepistol

Multidetektor

Armeringskutter

Gjengestag-
kutter

Vakumpumpe

Fettpresse

Lykt med radio

Radio DAB+

LED lykt

Varmeteppe

Kompressor

oppladbar
lykt

Arbeidslys

Støvsuger

Trillebår

Borskrutrekker

Slagskrutrekker
Skralle

Oljeslag-
skrutrekker

Muttertrekker 

Vinkelskrumaskin

Blandemaskin 

Vinkelskrutrekker

Vinkelslagskrutrekker

Skrutrekker

Metallsirkelsag

Flis-/ steinkutter

Nibbler

Poler- 
/slipemaskin

Vinkelsliper

Rettsliper

Slipemaskin

Eksentersliper

Multiverktøy

Kapp- og gjærsag 

Båndsliper

Sirkelsag

Stikksag

Bajonettsag

Gipssag

Høvel

Lamellfres

Gipsfres

Overfres

Robotstøvsuger

Støvsuger

Støvsuger

Støvsuger Syklon

Kjedesag

Hekksaks

Lavtrykksprøyte 

Gresstrimmer

Gresstrimmer

Gress -/ 
hekksaks

Løvblåser

Vinkelbormaskin

Ryggstøvsuger

Muttertrekker

Kapp- og gjærsag

Bor-
hammer

Vinkelsliper

Bajonett-
sag

Kappemaskin

Gressklipper

Gressklipper

Grensaks

Sirkelsag med
bakhåndtak Gresstrimmer /

Krattrydder

Hekksaks 

Multimaskin

Multimaskin

Ryggsekk 
Power Pack

Senkesag

Kappmaskin

Kombihammer 

Blower

Sirkelsag

Kjedesag

Støvsuger

Earth Auger

Vakumpumpe

Stangsag

Støvsuger
Stående

Høytrykkspyler
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Plansliper
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Vinkelsliper

Rettsliper

Slipemaskin

Eksentersliper

Multiverktøy

Kapp- og gjærsag 

Båndsliper

Sirkelsag

Stikksag

Bajonettsag

Gipssag

Høvel

Lamellfres

Gipsfres

Overfres

Robotstøvsuger

Støvsuger

Støvsuger

Støvsuger Syklon

Kjedesag

Hekksaks

Lavtrykksprøyte 

Gresstrimmer

Gresstrimmer

Gress -/ 
hekksaks

Løvblåser

Vinkelbormaskin

Ryggstøvsuger

Muttertrekker

Kapp- og gjærsag

Bor-
hammer

Vinkelsliper

Bajonett-
sag

Kappemaskin

Gressklipper

Gressklipper

Grensaks

Sirkelsag med
bakhåndtak Gresstrimmer /

Krattrydder

Hekksaks 

Multimaskin

Multimaskin

Ryggsekk 
Power Pack

Senkesag

Kappmaskin

Kombihammer 

Blower

Sirkelsag

Kjedesag

Støvsuger

Earth Auger

Vakumpumpe

Stangsag

Støvsuger
Stående

Høytrykkspyler
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PERFEKT TIL UTENDØRSBRUK

Vannkoker LXT®

DKT360Z
18V X2 • 0,8 L
0,8 liter kapasitet i en godt isolert beholder. Stort 
bærehåndtak og solid utforming. Bruker ca 8 
minutter på å koke 0,8 liter vann. Med kaldt vann 
fra springen kan man koke om lag 1,6 liter vann 
med 2stk 6,0Ah batterier. Beskyttelse mot 
tørrkoking og varmer kun når den står i vater. 
Leveres i eske uten batteri og lader.

2.190,-
2.738,- ink. mva
Nobbnr: 60015963

Vannkoker XGT®

KT001GZ
40V max • 0,8 L
0,8 liter kapasitet i en godt isolert beholder. Stort 
bærehåndtak og solid utforming. Bruker ca 8 
minutter på å koke 0,8 liter vann. Med kaldt vann 
fra springen kan man koke om lag 1,2 liter vann 
med 2stk 2,5 Ah batterier. Beskyttelse mot 
tørrkoking og varmer kun når den står i vater. 
Leveres i eske uten batteri og lader.

2.390,-
2.988,- ink. mva
Nobbnr: 60047643

Kaffetrakter CXT® / LXT®

DCM501Z
12V max • 18V • 250ml
Kompakt kaffetrakter med bærehåndtak som kan brukes med 12V og 18V batterier. Perfekt 
å ha med i bilen og på arbeidsplassen. Trakter en 160ml kopp med kaffe på 5-7 minutter.
Leveres uten batteri og lader.

1.390,-
1.738,- ink. mva
Nobbnr: 54446658

Kjøle- og varmeboks LXT® / XGT®

CW001GZ
40Vmax • 18V / 12V / 24V DC • AC • 20 L
CW001G kan kjøle ned og varme, og kan for eksempel holde drikke kaldt i opptil 28 timer 
med to 5,0 Ah 40V batterier. Kan også brukes med 12V stømuttak i bilen. 20 liters 
kapasitet, tilsvarer omlag 20 stk 0,5 L plastflasker. Z-modell leveres uten batteri og lader. 
230V adapter kan kjøpes.

6.890,-
8.613,- ink. mva
Nobbnr: 60017814

Kompressor LXT®

DMP180Z
18V • 8,3 bar • 121 psi
Leveres med amerikansk, fransk og engelsk 
adapter, samt adapter til å pumpe baller og 
luftleker. Alle er festet til kompressoren slik at de 
ikke blir borte. Pumper dekk til bil, motorsykkel 
og sykkel, oppblåsbare leker og båter, baller etc.
Leveres i eske uten batteri og lader.

890,-
1.113,- ink. mva
Nobbnr: 56871341

Kompressor LXT®

DMP181Z
18V • 11,1 bar • 161 psi
Leveres med amerikansk, fransk og engelsk 
adapter, samt adapter til å pumpe baller og 
luftleker. Alle er festet til kompressoren slik at de 
ikke blir borte. Pumper dekk til bil, motorsykkel og 
sykkel, oppblåsbare leker og båter, baller etc.
Leveres i eske uten batteri og lader.

1.290,-
1.613,- ink. mva
Nobbnr: 60007431
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PERFEKT TIL UTENDØRSBRUK

Radiolampe LXT®

DMR056
18V • 300 lm • DAB+ • Bluetooth
Med høyttalerelement på Ø57mm som peker oppover og lyden 
sprer seg fint til alle sider. Lampen har tre innstillinger på farge 
(dagslys, medium varm og varm). LED display og enkel betjening 
med gode knapper. Veldig fin å ha stående på et bord eller 
hengende i et telt. 9 forhåndsinnstilte radiokanaler. Bluetooth-
versjonen har optimal rekkevidde inntil 10 meter, men mulig opp 
mot 30 meter.
Leveres i eske uten batteri og lader.

1.999,-1.999,-
2.499,- ink. mva
Nobbnr: 60056654

Høyttaler CXT® / LXT®

DMR202B
12V max / 18V • Bluetooth
God lydkvalitet med toveis Ø101,6mm bass og Ø36mm diskant høyt-
talerelementer. LCD panel som viser sangtitler etc. 10 meter rekkevidde 
på Bluetooth overføring (forholdene kan variere). IP64 klassifisering på 
støv og vannbeskyttelse. Gir opp til 32 timer spilletid med 18V 6,0Ah 
batteri. Leveres i eske uten batteri og lader.

1.390,-
1.738,- ink. mva
Nobbnr: 55071641

Radio DAB+ CXT® / LXT® / XGT®

MR003GZ
12V - 40V • 230V • DAB+
DAB+ og AUX-IN. Mikro USB for software oppdateringer. 
Kraftig og fin stereolyd. LCD skjerm, 10 forhånds-
innstillinger (5 DAB og 5 FM) og bærehåndtak. IP65 
klassifisering på støv og vannbeskyttelse. 
Leveres i eske uten batterier og lader.

1.600,-
2.000,- ink. mva
Nobbnr: 60016011

Radio DAB+ CXT® / LXT® / XGT®

MR004GZ
12V - 40V • 230V • DAB+ • Bluetooth
Bluetooth, DAB+ og AUX-IN. Kraftig og fin stereolyd. 
IP65 klassifisering på støv og vannbeskyttelse, to 89mm 
høyttalere og bærehåndtak. Gir opp til 33 timer spilletid 
med 18V 6,0Ah batteri. 
Leveres i eske uten batterier og lader.

2.079,-
2.599,- ink. mva
Nobbnr: 60016017

Radio DAB+ CXT® / LXT® / XGT®

MR007GZ
12V - 40V • 230V • DAB+ • Bluetooth
Bluetooth, DAB+ og AUX-IN, USB utgang for lading av f.eks.
mobil. Kraftig og fin stereolyd med basselement i bunn. 
6 predefinerte EQ innstillinger og mulighet for å lagre en 
egen EQ innstilling. IP65 klassifisering på støv og 
vannbeskyttelse. Leveres i eske uten batteri og lader.

2.879,-
3.599,- ink. mva
Nobbnr: 60016018
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DIVERSE 12Vs MASKINER

Batterisett CXT®

191B50-9
Li-ion • 12V
Standardlader og et stk. 2,0Ah batteri. Leveres i samlet i eske. Ladetid 
på 2,0 Ah = 70 min.

659,-
824,- ink. mva
Nobbnr: 58067463

Maskinsett CXT®

CLX224A
12V max
Leveres i Makitabag og inneholder borskrutrekker (DF333), 
slagskrutrekker (TD110), 2stk 12V 2,0Ah batterier og lader.

2.290,-
2.863,- ink. mva
Nobbnr: 56276004

Trimmer / hekksaks CXT®

UM600DZX
12V max. • 1 250 min-1
Kompakt 12V gresstrimmer og hekksaks i en og samme maskin. En 
lett enhånds maskin for mindre hager. Brukes til kantklipping av gress 
og trimming av busker og hekker.  
DZX-modell leveres i eske uten batterier og lader.

295,-
369,- ink. mva
Nobbnr: 56349122

Gresstrimmer CXT®

UR100DZX
12V max • 9 000 / 10 000 min-¹
Effektiv og plassbesparende. Teleskopstangen bidrar til riktig 
arbeidsstilling og redusert størrelse ved lagring. Komposittkniven er 
lett å skifte ut og sørger for effektiv trimming. Kniven tåler å komme 
borti stein, trær, busker m.m.  ZX-modell leveres uten batteri og lader.

615,-
769,- ink. mva
Nobbnr: 54467117

Borskrutrekker CXT®

DF333DWAE
12V max • 30 Nm • 0 – 1 700 min-¹
En allsidig drill som egner seg til installatører, servicefolk og til normalt 
hjemmebruk. 2,0Ah batterier lades på bare 30 minutter. DWAE
-modellen leveres med 2 stk 12V/2,0Ah batterier og lader.

1.599,-
1.999,- ink. mva
Nobbnr: 55385604

Borhammer CXT®

HR166DWAE1
12V max • SDS-Plus • 16 mm • 1,1 J
Meget kompakt og lett borhammer med antivibrasjonshåndtak. Maks 
borediameter 16mm, optimalt 5-10mm. DWAE1-modell leveres med 2stk 
12V/2,0Ah batterier og lader i koffert med assortert tilbehørspakke.

2.999,-
3.749,- ink. mva
Nobbnr: 53379336

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.

1.359,-
1.699,- ink. mva
Nobbnr: 55213086

Glass- og fliseskjærer CXT®

CC301DZ
12V max • 1 600 min-¹ • 0,5 l
Batteridrevet fliskutter med diamantskive. Kompakt og lett. Rent og støvfri 
skjæring ved kutting av fliser, glass og andre harde materialer. 
0,5 liter vannbeholder. Z-modell leveres uten batteri og lader.

1.599,-
1.999,- ink. mva
Nobbnr: 52663864

Multikutter CXT®

CP100DZ
12V max • 6 mm • 300 min1¹
For kapping av myke tepper, mykt gulvbelegg, papp ol. Kapasitet på 
6mm tykkelse. Ved hardere materialer er kapasiteten mindre. DZ-modell 
leveres uten batteri og lader.

660,-
825,- ink. mva
Nobbnr: 53331392

Multiverktøy CXT®

TM30DZ
12V max • 6 000 – 20 000 min-¹
Kommer lett til på trange steder. Bredt utvalg av tilbehør. 
12 vinkelinnstillinger. 
Z-modell leveres uten batteri og lader.

999,-
1.249,- ink. mva
Nobbnr: 52095657
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DIVERSE 12Vs MASKINER

Stikksag CXT®

JV101DZ
12V max • 0 – 2 900 min-¹
Brukes til kapping av opp til 65mm treverk og 2mm stål. 3-trinns pendel-
funksjon for å kunne justere mellom aggressivt og pent kutt. DZ-modeller 
leveres i pappeske uten batterier og lader.

799,-
999,- ink. mva
Nobbnr: 55799584

Stikksag CXT®

JV102DZ
12V max • 800 – 3 000 min-¹
Brukes til kapping av opp til 65mm treverk og 2mm stål. Med børsteløs 
motor og verktøyløst bladbytte. 3-trinns pendelfunksjon for å kunne justere 
mellom aggressivt og pent kutt. 
DZ-modeller leveres i pappeske uten batterier og lader.

1.599,-
1.999,- ink. mva
Nobbnr: 53055705

Muttertrekker CXT®

TW161DZ
12V max • 1/2” • 165 Nm • 0 – 2 400 min-¹
Fester standard bolter M8-M16, bolter med høy strekkfasthet M6-
M12, betongskruer og ekspansjonsanker. perfekt til installasjonsarbeid. 
DZ-modeller leveres i eske uten batterier og lader.

1.359,-
1.699,- ink. mva
Nobbnr: 56174194

Fugestprøyte CXT®

CG100DZA
12V max • 310 ml
Med skyvekraft på hele 5000N. Den har trinnløs hastighetsjustering. 
Hastigheten kan også reguleres med presset på bryteren. Når bryteren 
slippes opp fjernes presset på patronen for å hindre uønsket drypp. 
DZ-modeller leveres i eske uten batterier og lader. 

2.159,-
2.699,- ink. mva
Nobbnr: 54123402

Bajonettsag CXT®

JR105DZ
12V max • 0 – 3 300 min-¹ • 13 mm
To ulike innstillinger. Kan brukes med både stikk- og bajonettsagblad. 
Ideell til arbeid på trange steder. 
Z-modell leveres uten batteri og lader.

899,-
1.124,- ink. mva
Nobbnr: 50572794

Slagskrutrekker CXT®

TD111DZ
12V max • 1/4” • 135 Nm • 0 – 3 000 min-¹
Brukes til treskruer opp til 90mm lengde og bolter opp til M12. Den 
har to momentinstillinger og en A (assistent) innstilling som forhindrer 
at man glipper ut av bitsporet ved å la maskinen gå sakte til skruen har 
entret. DZ-modeller leveres i eske uten batterier og lader.

1.199,-
1.499,- ink. mva
Nobbnr: 52295804
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DIVERSE 12Vs MASKINER

Støvsuger Auto CXT®

CL121DZ
12V max • 46 mbar • 0,5 L
4 munnstykker, støvsugerposer, skulderrem og blåsetilbehør 
medfølger. 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. 
DZ-modeller leveres i eske uten batterier og lader.

1.190,-
1.488,- ink. mva
Nobbnr: 55805778

Poler- og slipemaskin CXT®

PV301DZ
12V max • 50 - 75 mm • 0 - 2 800 / 9 500 minˉ¹
Egner seg til en rekke oppgaver, er enkel å håndtere og tåler høy 
belastning. To hastigheter og en elektronisk hastighetskontroll som 
holder hastigheten konstant under belastning. 
DZ-modell leveres i eske uten batteri og lader.

2.399,-
2.999,- ink. mva
Nobbnr: 57862492

Krampepistol CXT®

ST113DZ
12V max • 7 – 10 mm
Kompakt krampepistol som er enkel å håndtere. Lett å ha hengende 
i beltet til du trenger den. Sperre for avfyring når det er færre enn 5-8 
kramper igjen i magasinet. Lite vibrasjoner. Z-modeller leveres uten 
batterier og lader. 

2.559,-
3.199,- ink. mva
Nobbnr: 54329395

Kompressor CXT®

MP100DZ
12V max • 8,3 mbar • 121 psi
Kompressor uten lufttank. Pumper dekk til bil, motorsykkel og 
sykkel, oppblåsbare leker og baller etc. Gi maskinen 5 minutters 
pause for hver 5 minutters bruk for å kjøle den ned. Det medfølger 
amerikansk, fransk og engelsk adapter, samt adapter til å pumpe 
baller og luftleker. 
Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.

959,-
1.199,- ink. mva
Nobbnr: 55523557
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OPPBEVARING
Makpac oppbevaringskoffert
191X84-4
Kofferten kan fylles med småbokser i 5 forskjellige størrelser som kan 
organiseres fritt og holdes på plass når lokket er lukket

639,-
799,- ink. mva
Nobbnr: 60056641

Boks 2, 100x50mm
191X94-1
Lokket på oppbevaringskofferten har et forhøyet rutenett på 50x50, og når 
lokket er lukket holdes boksene på plass og innholdet detter ikke ut.

18,-
23,- ink. mva
Nobbnr: 60056648

Boks 3, 100x100mm
191X95-9
Lokket på oppbevaringskofferten har et forhøyet rutenett på 50x50, og når 
lokket er lukket holdes boksene på plass og innholdet detter ikke ut.

25,-
31,- ink. mva
Nobbnr: 60056651

Boks 5, 150x150mm
191X97-5
Lokket på oppbevaringskofferten har et forhøyet rutenett på 50x50, og når 
lokket er lukket holdes boksene på plass og innholdet detter ikke ut.

39,-
49,- ink. mva
Nobbnr: 60056650

Makpac transporttralle
P-83886
Med hjul

999,-
1.249,- ink. mva
Nobbnr: 51050557

Makpac oppbevaringskoffert
191X80-2
Makpac oppbevaringskoffert komplett med 13 småbokser i 5 forskjellige 
størrelser. De 13 småboksene kan organiseres fritt og holdes på plass når 
lokket er lukket.

799,-
999,- ink. mva
Nobbnr: 60056642

5 stk bokser til Makpac
191X92-5
Boksene har størrelse 50x50, 100x50, 100x100, 150x100 og 150x150.

159,-
199,- ink. mva
Nobbnr: 60056649 

Boks 4, 150x100mm
191X96-7
Lokket på oppbevaringskofferten har et forhøyet rutenett på 50x50, og når 
lokket er lukket holdes boksene på plass og innholdet detter ikke ut.

35,-
44,- ink. mva
Nobbnr: 60056652

Boks 1, 50x50mm
191X93-3
Lokket på oppbevaringskofferten har et forhøyet rutenett på 50x50, og når 
lokket er lukket holdes boksene på plass og innholdet detter ikke ut.

14,-
18,- ink. mva
Nobbnr: 60056653

Verktøybag, 55 liter
E-11782
Solid bunn, stor åpning og en rekke lommer på innsiden og utsiden for å 
holde orden. Solide remmer og skulderstropp.

959,-
1.199,- ink. mva
Nobbnr: 60016385

Verktøyveske, 29,7 liter
E-05430
Solid bunn og ramme, åpen veske med solid håndtak.

679,-
849,- ink. mva
Nobbnr: 57242095

Verktøybag, 53,5 liter
E-12712
Solid bunn, stor åpning og en rekke lommer på innsiden og utsiden for å 
holde orden. Solide remmer. Bagen har hjul og uttrekkbart håndtak.

1.359,-
1.699,- ink. mva
Nobbnr: 60015976
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KJEDESAGER

Kjedesag LXT®

DUC254Z
18V • 24 m/s • 25 cm
Lett, sterk (570 watt) og stillegående topp-håndsag. Boostfunksjon (24 m/s) for raskere 
beskjæring av stammer/grener. Spesielt tilpasset arborister for beskjæring av trær. 10” 
(250 mm) sverdlengde med sporbredde 1,1mm og 3/8” deling. Sagen er en hendig 
sag som egner seg til kvisting, rivning, utskjæringer, etc. Terningkast 6 i DB 28.05.22
Z-modell leveres uten batteri og lader.

2.650,-
3.313,- ink. mva
Nobbnr: 54512337

Ved kjøp av Ved kjøp av UUC014GZ fC014GZ får du år du 
batterisettet batterisettet 191J65191J65-4-4
MED PÅ MED PÅ KJØPETKJØPET!!

Kjedesag 230V
UC3041A
1 800 W • 14,5 m/s • 12”
Smal og ergonomisk elektrisk kjedesag. Effektiv med motor på 1800W. Enkel stram-
ming av kjede uten bruk av verktøy. Sverdlengde 300mm/ 12” og kjedehastighet på 
14,5m/s. Utstyrt med justerbar oljepumpe til sagkjede. Sverd og kjede medfølger

1.490,-
1.863,- ink. mva
Nobbnr: 48508804

Kjedesag LXT®

DUC303Z
18V X 2 • 20 m/s • 12”
Effektiv sag (1100 watt) med kjedehastighet på 20m/s. Godt eg-
net til bruk på byggeplasser, i hjemmet, på hytte eller for å sage 
tynne trestammer. Den høye spenningen 
på 36V gir bra kraft til sagingen. Utskifting av kjede og sverd uten 
bruk av verktøy. 
Kan bygges om til 25 cm carving sverd.
Z-modell leveres uten batteri og lader.

2.990,-
3.738,- ink. mva
Nobbnr: 51831712

Kjedesag XGT®

UC014GZ
40V • 25,5 m/s • 12”
Kraftig og effektiv kjedesag med 1600W BL-motor og nyutviklet effektiv kjede på et 30 
cm sverd. Kjedeoljetanken er utstyrt med et intergrert og stort påfyllingslokk. Sagen er 
utstyrt med kickback brems, metalltenner (holder), mykt vibrasjon dempende håndtak, 
justerbar hastighet på bryteren og verktøyløst bytte/justering av kjede. Medfølgende 
tilbehør er kjededeksel og fastnøkkel. Z-modell leveres uten batteri og lader.

4.999,-
6.249,- ink. mva
Nobbnr: 60028115

Sagkjede
199075-5
-40 • 3/8” • 1,1 mm • 10” / 25 cm 
Passer bl.a. til : DUC254

140,-
175,- ink. mva
Nobbnr: 55174624

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

150,-
188,- ink. mva
Nobbnr: 49000836

Sagkjede
191T90-5
-51 • 1,1 mm • 0,325, • 12” • 80 TXL
Passer bl.a. til : UC010G, UC014G

240,-
300,- ink. mva
Nobbnr: 60017801
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LØVBLÅSERE 18V

Løvblåser LXT®

DUB184RT
18V • 52,1 m/s • 13.0m³/min
Perfekt for å blåse bort blader, rusk og lett 
snø fra f.eks. hager, ute-områder, gangpar-
tier, oppkjørsel, biler og verandaer. Pga. sin 
turbinkonstruksjon blir 
luftgjennomstrømmingen meget effektiv. 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.

2.600,-
3.250,- ink. mva
Nobbnr: 56549882

Rengjøringssett for takrenner
191B03-8
Passer til DUB184/362/363

900,-
1.125,- ink. mva
Nobbnr: 57373566

Gummivalsetilsats SW400MP
199340-2
Passer til DUX, UX, EX og CS multimaskiner
Valsen med gummilameller er en effektiv og enkel løsning 
for feiing og fjerning og forflyttning av avfall, grus, løv, snø, 
vann, sand på bakken. Veldig godt egnet til å fjerne grus 
på plen. 

4.400,-
5.500,- ink. mva
Nobbnr: 55213162

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. 
Z-modell leveres uten batterier og lader.

2.990,-
3.738,- ink. mva
Nobbnr: 54075185

Løvblåser LXT®

DUB186Z
18V • 68 m / s • 3,2 m³ / min
Lett blåser med langt rør for fjerning av løv 
og rusk. Stillegående og kompakt blåser 
med tre hastighetsinnstillinger. Kan brukes til 
flere formål som f.eks. fjærning av lett avfall 
på byggeplasser og rengjøring av utstyr, 
utenfor boliger, på felles uteområder og ved 
inngangspartier (kontorerer, boliger, 
instutisjoner). Blåsestyrke 2,5N. 
Z-modell leveres uten batterier og lader.

720,-
900,- ink. mva
Nobbnr: 57029193
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HØYTRYKKVASKER

For forhandler: FN
A

700

Høytrykkvasker
DHW080ZK
18V X 2 • 80 bar • 380 l/t
Kan tas med overalt og er ikke avhengig av 220V for å spyle av bil, båt, 
sykkel, terasse, motorsykkel, utemøbler, uteplasser, fasader m.m. Opp-
bevaringskassen rommer 50 liter og kan brukes som vannkilde utenom 
vann fra springen, da høytrykkvaskeren er selvsugende (1 meter). To 
innstillinger på trykk og vannforbruk. Spylelanse med regulerbar dyse, 5 
meter høytrykksslange, oppsugningsslange med filter, 50 liter kasse til 
oppbevaring/ vannbeholder, vanntilkobling til utekran og rensepinne for 
dysen medfølger. ZK-modell leveres uten batteri og lader. 

5.390,-5.390,-
6.738,- ink. mva
Nobbnr: 58021002

Vaskekost
197828-6
Kosten brukes til å fjerne skitt på over-
flater, ujevnheter og ”trange” steder som 
f.eks. felger, sykler, utemøbler, m.m.

98,-98,-
123,- ink. mva
Nobbnr: 57719673

Kjemidyse
197886-2
Dysen med beholder gir effektiv og riktig 
blanding av kjemikalier, f.eks. bilshampo 
og avfettingsmiddel, som påføres på 
f.eks. bil, sykkel, hus, båt etc. for et
renere resultat.

225,-225,-
281,- ink. mva
Nobbnr: 57719654

Bøyd spylelanse, 90 grader
198909-9
Gjør at vannet kommer lettere til og mer rett på over-
flaten som f.eks. i skjermbuer, underspyling av bilen, 
campingvognen eller båten m.m. 

375,-375,-
469,- ink. mva
Nobbnr: 58065446

Spylelanseforlenger
197870-7
Settet inneholder 4 løse aluminiumsrør i 47 
cm lengde. Tot lengde 170 cm sammen-  
koblet. Forlengelseslansen er lett og robust 
og tar liten plass. Bedrer HMS sikkerheten 
ved å minimalisere bruken av stige for for 
vask og avspyling av høytsittenden skitt. 
Røret kan også brukes med færre rør som 
gir følgende lengder: 90 cm og 130 cm.

490,-490,-
613,- ink. mva
Nobbnr: 60009347

Roterende vaskekost
197831-7
Den roterende børsten rengjør og fjerner 
skitt på ulike overflater (bil, sykkel m.m.) 
på en effektiv og skånsom måte. Kost 
diacm. 14 cm.

195,-195,-
244,- ink. mva
Nobbnr: 57719646

Spylelansesett
191U88-8
Dysen på lanse kan tas av og brukes rett på 
pistolenheten. Dette gjør at det kan foretas 
kraftigere spyling på områder hvor en spylansen 
blir for lang. Eks vis under bil, hjulbuer, båt på 
henger, etc.

360,-360,-
450,- ink. mva
Nobbnr: 60028338




