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PDC1200

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО НОВИОТ
АЛАТ И ПРИБОР



 Î Опремен со вградени акумулаторски ќелии
 Î IPX4 - заштита од прскање со вода од сите насоки 
 Î Приближно 6 пати поголем капацитет од 2×акумулатори 6.0 Ah LXT

Контролна табла 
Има прекинувач за напојување со функција 
за автоматско исклучување и индикатор за 
нивото на полнење на акумулаторот.

АКУМУЛАТОР-РАНЕЦ PDC1200

Отстранливи прерамки 
Овозможуваат единицата да се користи 
како стационарен пакет за напојување.

Рефлектори на задниот дел
Корисникот е видлив дури и во темни услови.

Прибор
XGT-адаптер 40 V max

191N62-4*
LXT-адаптер 18+18 V 

191J51-5*¹

*Изборно, *¹обезбеден со PDC1200A01

Рефлектори

Ремен за половината со 
висинско дотерување

Спецификации

Компатибилен со 18+18 V (LXT)*¹ / 40 V max (XGT)*¹ / PDC-директен

Капацитет 33.5 Ah

Енергетски капацитет 1.206 Wh

Број на ќелии 100

Време за полнење 6 ч.

Кабел за електрично напојување 1.1 m + адаптер 0.6 m

Димензии (Д×Ш×В) 369×261×139*² / 428×261×164*³ mm

Тежина 8.8*² / 10.4*³ kg
*¹Со адаптер, *²без прерамки, *³со прерамки

 PDC-директен приклучок

Алатот со PDC-директен 
приклучок може директно да 
се поврзе со PDC1200 / PDC01.
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ПРОДОЛЖЕТЕ
ГО РАБОТНИОТ ВЕК
на вашиот алат



Порта за AWS-адаптер лоцирана на 
страната на алатот за опционално 

монтирање на безжичен адаптер за 
автоматски старт 198900-7

 Î Мекан старт за глатки стартувања
 Î Бестепено дотерлива брзина

AVT-антивибрациска технологија Ниво 
на вибрации кај главната рачка 5.0 m/s².

АКУМУЛАТОРСКА ДУПЧАЛКА-ЧЕКАН HR005G

Спецификации

Напон на акумулаторот 40 V max - XGT

Брзина без оптоварување 250-500 min-1

Удари во минута 1,450-2,900 min-1

Стебло за уметоци SDS-Max

Капацитет за дупчење (бетон Ø со TCT-уметок) 40 mm

Капацитет за дупчење (бетон Ø со крунесто сврдло) 105 mm

Ударна енергија 8.0 J

Димензии (Д×Ш×В)* 520×115×305 mm

Тежина (EPTA)* 8.2 kg
*Со акумулатор BL4050F

2 режими 
Ротирање + чукање
Чукање

Двојни LED работни светла со функции за 
претходно и продолжено осветлување

Ниво на звучен притисок: 91 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 102 dB(A)
Ниво на вибрации: 5.0 m/s²

AFT-технологија за активни реакции
Граничникот за ротација го исклучува моторот 
ако алатот е ненадејно принуден да сопре.

СТОП

AWS-технологија 
Се поврзува со компатибилни правосмукалки 
преку Bluetooth со опционален безжичен 
адаптер за автоматски старт.

Прибор

Странична дршка 123138-5*¹
Странична рачка 196792-8 *¹

Чукање Комплети за 
одведување на прашина 

199143-4* / 199144-2* (со црево)

Пластична кутија 821837-0*¹
Дупчење/чукање

Комплет за одведување 
на прашина 199142-6*

*Изборно, *¹обезбедено
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Ударна енергија

8.0 J
EPTA-процедура 05/2009

https://youtu.be/H1_aYFisFHU 


Широка кука што се вовлекува 
лоцирана на страната на алатот

 Î Drive-технологијата за автоматски вртежен момент (ADT) ги приспособува брзината 
на сечење и вртежниот момент за да се постигнат оптимални перформанси

 Î Безбедносен прекинувач за деблокирање

За поврзување на правосмукалка 
Користете ги предните манжетни 24 за поврзување 
на правосмукалка за почисто сечење.

АКУМУЛАТОРСКА ПИЛА СО ЗАДНА РАЧКА RS001G

Спецификации

Напон на акумулаторот 40 V max - XGT

Брзина без оптоварување 6,400 min-1

Пречник на листот 185 mm

Пречник на отвор 30 mm

Опсег на наклонот 0-53°

Капацитети за сечење (0°/45°/53°) 65/45/38 mm

Димензии (Д×Ш×В) 446×196×270 mm

Тежина (EPTA)* 5.6 kg
*Со акумулатор BL4050F

Безбедносен 
прекинувач за 
деблокирање

За поврзување на 
правосмукалка

Ниво на звучен притисок: 92 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 103 dB(A)
Ниво на вибрации: 2.5 m/s²

Агол на наклон до 53° 
Копче и сопирач за приспособување на наклонот 
со позитивни запирања на 22.5° and 45°.

Лесна и издржлива 
За основната плоча и куќиштето на листот се користи 
лиен магнезиум за да се намали тежината на алатот. 

Прибор
Шинска водилка 165153-3*

Користете ја со завртка за 
палец M6x14 265701-9

TCT-листB-09494*

*Изборно

Клуч со отклон за 
брзо менување 
на листот

Широка кука што се вовлекува

Машината може да се закачи 
на дрва со максимална 

ширина од 66 mm.
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Резни перформанси

165 сечења
попречно сечење (0°) 60×300 mm лесно тврдо 

дрво (шперплоча) со акумулатор BL4050F

https://youtu.be/WSe2S_ir1wM 


Широка кука што се вовлекува 
лоцирана на страната на алатот

 Î Безбедносен прекинувач за деблокирање
 Î Мекан старт за глатки стартувања

AWS-технологија 
Се поврзува со компатибилни правосмукалки 
преку Bluetooth со опционален безжичен 
адаптер за автоматски старт 198900-7.

АКУМУЛАТОРСКА ПИЛА СО ЗАДНА РАЧКА RS002G

Спецификации

Напон на акумулаторот 40 V max - XGT

Брзина без оптоварување 4,000 min-1

Пречник на листот 260 mm

Пречник на отвор 30 mm

Опсег на наклонот 0-56°

Капацитети за сечење (0°/45°/56°) 95/70/54.5 mm

Димензии (Д×Ш×В) 489×193×309 mm

Тежина (EPTA)* 6.3 kg
*Со акумулатор BL4050F

Безбедносен 
прекинувач за 
деблокирање

За поврзување на 
правосмукалка

Ниво на звучен притисок: 96 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 107 dB(A)
Ниво на вибрации: 2.5 m/s²

Агол на наклон до 56° 
Копче и сопирач за приспособување на наклонот 
со позитивни запирања на 22.5° and 45°.

Лесна и издржлива 
За основната плоча и куќиштето на листот се користи 
лиен магнезиум за да се намали тежината на алатот. 

Одвртувач со 
отклон за брзо 
менување 
на листот

Широка кука што се вовлекува

Машината може да се закачи 
на дрва со максимална 

ширина од 66 mm.

Прибор
Шинска водилка 165153-3*

Користете ја со завртка за 
палец M6x14 265701-9

TCT-лист B-40624*

*Изборно

Опремена со странична 
дршка 140Y64-3
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Резни перформанси

80 сечења
попречно сечење (0°) 90×300 mm лесно тврдо 

дрво (шперплоча) со акумулатор BL4050F

https://youtu.be/G_c6l_PbM9c 


 Î Целосна метална конструкција на запчаници за перформанси со големи оптоварувања
 Î 2-брзинска приспособливост за разни видови дупчење и шрафење

АКУ. УДАРНА ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ / ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ HP002G / DF002G

Две LED работни светла 
Со функции за претходно и продолжено осветлување 
за добро осветлена работна површина.

Спецификации

HP002G DF002G

Напон на акумулаторот 40 V max - XGT

Брзина без оптоварување 0 - 600/2,200 min-1

Удари во минута 0 - 9,000/
33,000 min-1 -

Капацитет 
(ѕидарија/челик/дрво) 13/13/38 mm -/13/38 mm

Макс. вртежен момент на 
стегање (тврдо/меко) 64/30 Nm

Димензии (ДxШxВ)*¹ 174×86×294 mm 164×86×294 mm

Тежина (EPTA)*² 2.6 kg 2,5 kg
*¹Со акумулатор BL4050F, *²со акумулатор BL4040

Механички 2-брзински запчаници 
Режим со висока брзина за брзо дупчење и режим со 
ниска брзина при примени со големи оптоварувања 
за коишто е потребен повисок вртежен момент.

Прицврстувач 
за на ремен

HP001G DF001G
ѕидарија/челик/дрво челик/дрво

Прибор
Прицврстувач за на 

ремен 346317-0*¹
Странична дршка 

191E41-8*

*Изборно, *¹обезбедено

Механички
2-брзински запчаници

Технологија за екстремна заштита 
Подобрена отпорност на прашина и 
вода за работа во тешки услови.

Ниво на звучен притисок: 87 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 98 dB(A)
Ниво на вибрации: 9.0 m/s²

Две LED работни 
светла

Ниво на звучен притисок: 78 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 98 dB(A)
Ниво на вибрации: 2.5 m/s²

HP002G DF002G

H
P0

02
G

D
F0

02
G

Прекинувач за 
обратна ротација
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Механички 
2-брзински

https://youtu.be/c5JCXh1O9Tk 


3 режими/копче 
за ИСКЛ.

 Î Ергономски дизајнирана рачка со гумирана дршка 
 Î Излезна USB-порта со копче за ВКЛ./

ИСКЛ. - само ML002G

ML002G - излезна USB-порта 
Тип А (5V, 2,4A) со гумен капак којшто спречува 
навлегување на прашина и остатоци.

АКУМУЛАТОРСКА СВЕТИЛКА ML001G / ML002G

Спецификации

ML001G ML002G

Напон на акумулаторот 40 V max - XGT

Осветлување (360°/180°/
горен дел) -/-/3,000 lx*¹ 340/310/1,900 lx*²

Светлосен флукс 160 lm 710/340/130 lm

Излезна USB-порта - check

Непрекинато осветлување
со едно полнење 55 ч.*³ 16/29/51 ч.*³

Димензии (Д×Ш×В) 287×88×136 mm*³ 431×86×175 mm*³

Тежина 1.3 kg*³ 1.5 kg*³
*¹Измерено 1 m од светлосниот извор, *²Измерено 0.5 m од светлосниот извор, *³Со акумулатор BL4040

ML001G - вртлива глава на светилката 
12 положби со позитивни запирања 0° - 170°.

ML002G - 3 режими 
Горно светло/ половина 180° / целосно 360°

Прибор
Ремен за на рамо со кука - за ML002G GM00001028*

*Изборно

Кука што се 
вовлекува

ML001G - две точки на врзување

Куката на ременот може да 
се закачи во долна или горна 

положба, во зависност од 
посакуваната употреба.

Кука

Вртлива глава

Kопче за ВКЛ./ИСКЛ.

360°/180° режим 
на осветлување

M
L0

01
G

M
L0

02
G
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Светлосен флукс

160 lm | 160 lm
ML001G | ML002G

https://youtu.be/1_M3sCWp6k0 


Контролна табла

 Î Ниско ниво на бучава погодно за користење во населени и јавни простори
 Î Функција за мекан старт за дополнителна заштита на моторот

АКУМУЛАТОРСКА КОСИЛКА ЗА ТРЕВА DUR192L

Технологија за екстремна заштита 
Подобрената заштита од прашина и вода 
овозможува надежно работење дури и 
при неповолни временски услови.

DC-мотор без четка 
Енергетски ефикасен BL-мотор за 
зголемен работен капацитет со едно 
целосно полнење на акумулаторот.

Прибор
Акумулатор-ранец 

PDC01 191A64-2*
Ремен за на рамо 

127508-0*
Ремен за на рамо 

125516-5*¹

Најлонска резна глава - 
ударно продолжување 

на конецот 
198893-8*

Четирилистен 
најлонски конец 

E-01769* 2 mm/15 m
E-01775* 2 mm/30 m

E-01781* 2 mm/310 m

Кружен најлонски конец 
E-02705* 2 mm/15 m

E-02711* 2 mm/126 m

*Изборно, *¹обезбедено

Бестепено 
дотерлива брзина 
со помош на 
прекинувач

Едноставни контроли 
Главниот прекинувач за напојување се користи за 
менување помеѓу 2 брзини и за вкл./искл. на алатот.

Спецификации

Напон на акумулаторот 18 V - LXT

Брзина без оптоварување 0 - 4,500/6,000 min-¹

Ширина на сечење 300 mm

Големина на навој на вретено M10×1.25LH

Тип на оска оска на расклопување

Тип на рачка во вид на јамка

Димензии (Д×Ш×В) 1,705×186×246 mm

Тежина (EPTA)* 3.0 kg
*Со акумулатор BL1860B

Ниво на звучен притисок: 74.8 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 87.8 dB(A)
Ниво на вибрации: 2.5 m/s²

Оска на расклопување 
за лесен транспорт 
и складирање

Специјализирана 
само за најлонска 
резна глава
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Висока 
излезна 
моќност

https://youtu.be/zXQ1rB9FEo4 


 Î 2 алати во еден 1 - за непречено сечење на тревата и кроење на жива ограда
 Î Опционалнен додаток-долга рачка со тркала којшто му 

овозможува на корисникот да стои додека ја сече тревата

АКУМУЛАТОРСКА НОЖИЦА ЗА ТРЕВА DUM111

Приспособување на висината
за сечење на тревата

Сијаличка за предупредување 
Го предупредува корисникот за намален капацитет 
на акумулаторот или преоптоварување на алатот.

Систем за промена на сечилото 
Сечило за ножица за трева - без користење на алат / 
сечило за ножица за жива ограда - потребна е монета 
или сличен алат за стегање/отстегање на 2 завртки.

3 приспособувања на висината за сечење 
15/ 20/ 25 mm и 10 mm без собирникот на трева.

Спецификации

Напон на акумулаторот  18 V - LXT

Удари во минута  2,500 min-1

Ширина на сечење (сечило за ножица за трева)  110 mm

Ширина на сечење (сечило за ножица за жива ограда)  200 mm

Систем за промена на сечилото без користење на алат  check

Висина на сечење  15/20/25 mm

Димензии (ДxШxВ)*¹  330×120×130 mm

Тежина (EPTA)*²  1.8 kg
*¹Со акумулатор BL1815N, *²Со акумулатор BL1860B

Kопче за 
деблокирање

Ниво на звучен притисок: 70 dB(A)
Ниво на вибрации: 2.5 m/s²

Прибор
Сечило за ножица 

за жива ограда 
191N24-2*¹

Собирник на деланки 
198401-5*

Додаток
долга дршка 

198486-1*

Сечило за ножица 
за трева 

191N23-4*¹

Собирник на трева 
454880-0*

(сликата е симболична)

*Изборно, *¹обезбедено
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Сечење трева 
или кроење 
жива ограда

*обезбедено со двете сечила 

https://youtu.be/JXK0G8sfbys 


 Î 3 извори на напојување: Акумулатори 18 V LXT, AC-адаптер, адаптер за во автомобил
 Î LED-екранот го прикажува преостанатиот капацитет на акумулаторот и температурата

АКУМУЛАТОРСКА КУТИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ТОПЛО И ЛАДНО DCW180

Излезна USB-порта 
Тип А за DC5V/ 2,4A. Совршена за полнење на 
вашиот мобилен телефон во движење.

Отворач за шишиња 
Лоциран на страната на кутијата 
за лесен и брз пристап.

Може да собере 20 l
20× шишиња од 500 ml 4× шишиња од 2 l

Прибор
Ремен за на рамо 

A-71093* AC-адаптер WL00000058* Адаптер за во 
автомобил WL00000002*

* Обезбедено

Кутија за 
акумулаторот

Лесен транспорт 
Може да се користи како количка или да 
се носи со помош на ремен за на рамо.

Спецификации

Напон на акумулаторот 18 V - LXT

2 порти за акумулатори check

Капацитет на ладење/топлење -18 | -10 | 0 | 5 | 10° / 55 | 60°C

Систем за ладење/топлење компресор/грејач

Капацитет 20 l

Отпорност на вода IPX4

Работен капацитет при целосно наполнет аку.* 5 ч. (-18°C) / 17 ч. (5°C) / 4 ч. (60°C)

Должина на кабелот (AC-адаптер/адаптер за во автомобил) 2 / 2.5 m

Димензии (Д×Ш×В) 623×341×371,5 mm

Тежина* 14.3 kg
*Со 2×акумулатори BL1860B

Големи тркала од 
100 mmРачка за носење

Отворач за 
шишиња

Странична 
дршка
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-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C | 55 / 60°C

Ладно | Топло

https://youtu.be/t2GCuOceohc 


 Î Функција за меморирање на осветленоста - ја меморира последната користена 
поставка за осветленост и ја користи следниот пат кога ќе го вклучите светлото

 Î IP65 - целосна заштита од прашина/заштита од млазови вода со низок 
притисок од која било насока (само при користење на акумулатор)

 Î Вграден вентилатор за ладење - DEADML809

АКУМУЛАТОРСКА СВЕТИЛКА ЗА РАБОТА DEADML809 / DEADML811

1 2 3
3 поставки за осветленост 
Ниска / средна / висока

Прибор

Троножен статив GM00002073*

може да се постави 
1 или 2 светилки

приспособување на висината 
1,300-2,000 mm

*Изборно

Спецификации

DEADML809 DEADML811

Напојување со AC/DC AC/DC

Напон на акумулаторот 14.4/18 V - LXT 14.4/18 V - LXT

2 порти за акумулатори check -

Осветлување (1./2./3.) 800/1,500/
3,800 lx*¹

350/800/
1,800 lx*¹

Светлосен флукс 2,000/4,000/
10,000 lm

750/1,500/
3,000 lm

Кабел за електрично напојување 2,5 m

Непрекинато осветлување
со едно полнење (1./2./3.) 8,5/4,5/1,7 ч.*² 13/7/3 ч.*³

Димензии (Д×Ш×В) 249×370×278 mm 249×302×271 mm

Тежина 7.0 kg*² 4.7 kg*³
*¹Измерено 1 m од светлосниот извор, *²Со 2× акумулатори BL1860B, *³Со акумулатор BL1860B

Приспособување на аголот 
Користете го копчето за да го прилагодите 
аголот од -30° до 210°.

Функција за предупредување за капацитетот 
- DEADML811 Автоматски преминува од целосно 
осветлување на едно LED светло како предупредување 
за нискиот капацитет на акумулаторот.

Куки за 
складирање 
на AC-кабелот

Рачка што се 
вовлекува

D
EA

D
M

L8
09

D
EA

D
M

L8
11

Копче за 
приспособување 
на аголот
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Напојување со

https://youtu.be/_RdmQIpwg7g 


 Î IP54 - ограничено навлегување на прашина/заштита 
од прскање со вода од која било насока 

 Î Дизајн за самоисправување за да се спречи паѓање
 Î Прекинувач за осветленост во 3 фази

АКУМУЛАТОРСКА СВЕТИЛКА ЗА РАБОТА DEADML810

Приспособување на светлината
3 приспособувања на осветленоста и 3 
приспособувања на областа што ја осветлува (180°L 
/ 360° / 180°R) + функција за меморирање.

Рефлектори
Поставени на сите четири страни на куќиштето 
за подобра видливост во темни услови.

Влезен тип на AC-кабел за 
електрично напојување 
Кабелот може да се извади и да се складира
на задниот дел на телото на фенерот.

Спецификации

Напојување со AC/DC

Напон на акумулаторот 14.4/18 V - LXT

Осветлување(1./2./3.)*¹ 150/300/550 lx

Светлосен флукс 1,500/3,000/5,500 lm

Кабел за електрично напојување 2.5 m

Непрекинато осветлување со едно полнење (1./2./3.)*² 18/8.5/4.0 ч.

Димензии (Д×Ш×В) 420×420×787 mm

Тежина*³ 15.3 kg
*¹Измерено 1 m од светлосниот извор, *²Со 2× акумулатори BL1860B на 360°, *³Со 2× акумулатори BL1860B

Контролна табла

Странични рачки

Контролна табла

AC-излез за поврзување до 8 единици
Секоја единица има автоматски прекинувач за заштита од преоптеретување.

Странични рачки

Рефлектор

Прекинувач за 
напојување

Прекинувач за 
осветленост во 3 фази

Прекинувач 
за областа на 
осветлување

12 

Леќа со 
дифузија на 
светлината
202 супер светлосни дневни бели LED 

светла: 40.4 W (0.2 W x 202)

https://youtu.be/_RdmQIpwg7g 


 Î 3 режими: чукање со ротирање / ротирање / чукање 
 Î Супериорна ефикасност на дупчење поради редизајниранот механизам за чукање

Опционален додаток за 
одведување на прашина 
191G00-4 (DX11) за HR3012FC
191F95-1 (DX10) за HR3011FC

КОМБИНИРАН ЧЕКАН HR3001C / HR3011FC / HR3012FC

Прекинувач за обратна ротација

LED работно светло
само HR3011FC / HR3012FC

Ниво на звучен притисок: 94/94/93 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 105/105/104 dB(A)
Ниво на вибрации: 13.5/9.5/9.5 m/s²

само HR3011FC/HR3012FC

Лесно управување со прашина 
Куќиштето за прашина има проѕирен капак и широк 
отвор за лесно отстранување на прашината.

Приспособлива длабочина на дупчење 
Телескопската водилка функционира како мерач 
на длабочина, може да се издолжи до 265 mm 
за да се соберат подолги уметоци-бургија.

Прибор
Куќиште за прашина 

191F49-8*
за DX11 / DX10

Чашка за прашина 
421342-3* - за уметок 

Ø 6-14,5 mm

Чашка за прашина 
421664-1* - за уметок 

Ø 12-16 mm

Чашка за прашина 195173-
3* користете ја со 191L91-5

за HR3011FC / HR3001C

Чашка за прашина 195179-1*
за HR3012FC

*Изборно

Спецификации

HR3001C HR3011FC HR3012FC

Континуирана моќност 1,050 W

Брзина без оптоварување 0 - 840 min-1

Удари во минута 0 - 4,500min-1

Стебло за уметоци SDS-Plus

Капацитет (бетон/дрво/челик) 30/32/13 mm

Ударна енергија 3.9 J

Систем за одведување на прашина - DX10 DX11

Димензии (Д×Ш×В) 369×98×
226 mm

369×98×
242 mm

386×98×
242 mm

Тежина (EPTA) 4.5 kg 4,8 kg 4.7 kg

HR3011FC / HR3012FC

Странична антивибрациска дршка 
само HR3011FC / HR3012FC

Задна 
антивибрациска рачка

HR3001C / HR3011FC / HR3012FC

265 mm

HR3001C HR3012FCHR3011FC

Опционален додаток за одведување 
на прашина 191G00-4 (DX11)

Опционален додаток за одведување 
на прашина 191F95-1 (DX10)
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https://youtu.be/Q1cJVOnzyOk 


 Î Целосна метална конструкција на запчаници за висока издржливост
 Î Компактен и лесен дизајн за одлично ракување

16 поставки за спојката и режим на дупчење 
Нуди одлична контрола на стегањето 
соодветна за тековната работна задача.

АКУ. УДАРНА ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ / ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ HP488D / DF488D

Механички 
2-брзински 
запчаници

Бестепено 
дотерлива брзина 

со помош на 
прекинувач

Едноделна брзостезна глава 
За лесно монтирање/отстранување на 
уметокот без користење на алат.

Механички 2-брзински запчаници 
Режим со висока брзина за брзо дупчење и режим со 
ниска брзина при примени со големи оптоварувања 
за коишто е потребен повисок вртежен момент.

Гумирана 
дршка

Прибор
Прицврстувач за на 

ремен 346449-3*¹ Пластична кутија 821844-3*

*Обезбедена со модели HP488DWE и DF488DWE, *¹обезбеден

Спецификации

HP488D DF488D

Напон на акумулаторот 18 V - G-серија

Брзина без оптоварување 0 - 400/1,400 min-1

Удари во минута 0 - 6,000/
21,000 min-1 -

Капацитет 
(ѕидарија/челик/дрво) 13/13/36 mm -/13/36 mm

Макс. вртежен момент на 
стегање (тврдо/меко) 42/24 Nm

Димензии (Д×Ш×В)* 239×83×240 mm 221×83×294 mm

Тежина (EPTA)* 1.8 kg 1.7 kg
*Со акумулатор BL1815G

Ниво на звучен притисок: 81 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 92 dB(A)
Ниво на вибрации: 9.5 m/s²

Ниво на звучен притисок: 70 dB(A)
Ниво на вибрации: 2.5 m/s²

HP488D DF488D

HP488D DF488D
ѕидарија/челик/дрво челик/дрво

Прекинувач 
за обратна 

ротација

H
P4

88
D

D
F4

88
D

14 

Механички 
2-брзински

https://youtu.be/_HfXSoUb4Cg 


 Î 2 алати во еден 1 - за непречено сечење на тревата и кроење на жива ограда
 Î Опционалнен додаток-долга рачка со тркала којашто му 

овозможува на корисникот да стои додека ја сече тревата

АКУМУЛАТОРСКА НОЖИЦА ЗА ТРЕВА UM110D

Спецификации

Напон на акумулаторот  18 V - G-серија

Удари во минута  2,500 min-1

Ширина на сечење (сечило за ножица за трева)  110 mm

Ширина на сечење (сечило за ножица за жива ограда)  200 mm

Систем за промена на сечилото без користење на алат  check

Висина на сечење  15/20/25 mm

Димензии (Д×Ш×В)*  331×120×130 mm

Тежина (EPTA)*  1.5 kg
*Со акумулатор BL1815G

Сијаличка за предупредување 
Го предупредува корисникот за намален капацитет 
на акумулаторот или преоптоварување на алатот.

Систем за промена на сечилото 
Сечило за ножица за трева - без користење на алат / 
сечило за ножица за жива ограда - потребна е монета 
или сличен алат за стегање/отстегање на 2 завртки.

3 приспособувања на висината за сечење 
15/ 20/ 25 mm и 10 mm без собирникот на трева.

Висина на висината
за сечење на тревата

Kопче за 
деблокирање

Ниво на звучен притисок: 70 dB(A)
Ниво на вибрации: 2.5 m/s²

Прибор
Сечило за ножица 

за жива ограда 
191N24-2*¹

Собирник на деланки 
198401-5*

Додаток
долга дршка 

198486-1*

Сечило за ножица 
за трева 

191N23-4*¹

Собирник на трева 
454880-0*

(сликата е симболична)

*Изборно, *¹обезбедено
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Сечење трева 
или кроење 
жива ограда

*обезбедено со двете сечила 

https://youtu.be/JXK0G8sfbys 


HSS-Co

HCS

4 mm1.6 mm

Подолг работен век
Со користење на HSS-Co, местото на сечење го 
зголемивме на 4 mm со што го продолживме 
работниот век на кружната пила.

44 mm40 mm
Продолжена максимална длабочина 
Подолгите запци ја зголемија висината на 
кружната пила на 44 mm со што се олеснува 
дупчењето во материјал 38 mm 2x4.

НовоВо моментов

НовоВо моментов

КРУЖНИ ПИЛИ EZYCHANGE BIM

Код Големина Длабочина на сечење

E-03632 16 mm 44 mm

E-03648 17 mm 44 mm

E-03654 19 mm 44 mm

E-03660 20 mm 44 mm

E-03676 22 mm 44 mm

E-03682 24 mm 44 mm

E-03698 25 mm 44 mm

E-03707 27 mm 44 mm

E-03713 29 mm 44 mm

E-03729 30 mm 44 mm

E-03735 32 mm 44 mm

E-03741 35 mm 44 mm

E-03757 37 mm 44 mm

E-03763 38 mm 44 mm

E-03779 40 mm 44 mm

E-03785 41 mm 44 mm

E-03791 44 mm 44 mm

E-03800 46 mm 44 mm

E-03816 48 mm 44 mm

E-03822 51 mm 44 mm

E-03838 52 mm 44 mm

E-03844 54 mm 44 mm

E-03850 56 mm 44 mm

E-03866 57 mm 44 mm

E-03872 60 mm 44 mm

E-03888 64 mm 44 mm

E-03894 65 mm 44 mm

E-03903 68 mm 44 mm

E-03919 70 mm 44 mm

E-03925 73 mm 44 mm

E-03931 76 mm 44 mm

E-03947 79 mm 44 mm

E-03953 83 mm 44 mm

E-03969 86 mm 44 mm

E-03975 92 mm 44 mm

E-03981 95 mm 44 mm

E-03997 102 mm 44 mm

E-04008 105 mm 44 mm

E-04014 111 mm 44 mm

E-04020 114 mm 44 mm

E-04036 121 mm 44 mm

E-04042 127 mm 44 mm

E-04058 140 mm 44 mm

E-04064 152 mm 44 mm

 Î Нови поголеми странични дупки за подобро отстранување на прашината
 Î Зголемена длабочина на дупчење благодарение на редизајнираните запци

Код Опис Големина Материјал

E-04070 Адаптер Ezychange + пробна уметок-
бургија HSS-G

3/8" шестоаголен /
 Ø7,15 × 85 mm

метал, алуминиум,  
обоен метал

E-04086 Пробна уметок-бургија HSS-G Ø7,15 × 85 mm метал, алуминиум,  
обоен метал

E-04092 Пробна уметок-бургија HSS-Co Ø7,15 × 85 mm не’рѓосувачки челик

16 



87 ПАРЧИЊА КОМПЛЕТ РАЧЕН АЛАТ

Код Комплетот содржи Големина

E-08458

Рачка за крцкало на одвртувач 1/2" 250 mm

 Рачка за крцкало со двоен крај 1/4" × 3/8" 140 mm

Шрафцигер со крцкало 1/4" 152 mm

Приспособлив клуч 150 mm

Комбинирани клешти 175 mm

1/2" длабоки клучеви 78 mm: 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm

Насадни клучеви за свеќички 1/2" 65 mm: 16, 18, 21 mm

1/4'' клучеви за одвртувач 25 mm: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Адаптер Стебло 1/4" › 1/4" 25 mm

1/4'' едноделен футер за уметоци 60 mm

1/4'' магнетен држач на уметоци 60 mm

Шестоаголен одвртувач на склопување 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm

Насаден адаптер Стебло 3/8" › 1/2"

Спојница Стебло 1/4" › 1/4"

Комбинирани клучеви (вилушкасто/окасти) 10, 12, 13, 14, 17 mm

Шрафцигери PZ2×100 mm, SL1,0×6,0×100 mm, PH1×75 mm, 
PH2×100 mm

Шрафцигер Carburettor 115 mm

Уметоци за шрафење 1/4"

25 mm: PH1, 4×PH2, PH3, PZ1, 3×PZ2, PZ3, T10, T15, 
2×T20, 2×T25, T27, 2×T30, T35, T40, T10H, T15H, 
T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H, HEX3, HEX4, 
HEX5, HEX6, SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, 2×SL0.8x5.0, 

2×SL1.2x6.5

 Î Доаѓа во пластична кутија со димензии 420×312×130 mm
 Î Аглите на кутијата се покриени со делови отпорни на удар кои ја штитат кутијата

КОМПЛЕТ ОД 102 УМЕТОЦИ-БУРГИЈА И ШРАФОВИ

Код Комплетот содржи Големина

E-10730

1/4'' уметоци за шрафење 25 mm

25 mm: 2×PZ1, 3×PZ2, 2×PZ3, PH1, PH2, PH3, 
T10, T15, T20, T25, T27, T30, HEX3, HEX4, HEX5, 

HEX6, 2×SL0.5×3.0, 2×SL0.5×4.0, 2×SL0.6×4.5, 
2×1.0×6.0, SL1.2×7.0, SL1.2×8.0

1/4'' уметоци за шрафење 50 mm
50 mm: PZ0, PZ1, 2×PZ2, PZ3, PH1, 2×PH2, PH3, T10, 

T20, T25, T27, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SL0.5×3.0, 
SL0.5×4.0, SL0.6×4.5

1/4'' уметок за гипс-картон 30 mm

1/4'' магнетен држач на уметоци 60 mm

1/4" клучеви за стегање навртки 38 mm: 2×5, 5.5, 2×6, 2×7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Блокатори за длабочина 3, 5, 8, 10 mm

Имбус-клуч 2.5 mm

Центрирач -

1/4'' упуштање 36 mm

Уметоци-бургија за дрво Цилиндрични: 60×3, 75×4, 85×5, 92×5,5, 92×6, 
100×6,5 mm

Уметоци-бургија за метал HSS-Tin Цилиндрични: 61×3, 75×4, 86×5, 93×5,5, 93×6, 
101×6,5 mm

Уметоци-бургија за ѕидарство Цилиндрични: 60×3, 75×4, 85×5, 85×5,5, 100×6, 
100×6,5 mm

1/4" плоснати уметоци 150 mm: 12, 16, 19 mm

Убодни пили 32, 38, 45, 54 mm

Адаптер за убодна пила 1/4" шестоаголен / цилиндричен

Рачка за уметок на одвртувач -

Либела 229 mm

Мерна лента 3 m

Мерач на пречник -

 Î Доаѓа во пластична кутија со димензии 326×220×78 mm
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Код Опис Должина

E-10936 Долгнавеста заштитна торба за шинска 
водилка 3 m

E-10920 Долгнавеста заштитна торба за шинска 
водилка 1.9 m

ДОЛГНАВЕСТА ЗАШТИТНА ТОРБА ЗА ШИНСКА ВОДИЛКА

 Î Додаваме 2 нови големини на веќе постојниот (1 m/1,5 
m) опсег за да ги опфатиме сите големини

 Î Торбата ја штити шинската водилка при складирање, додека 
ременот за на рамо го олеснува транспортот

КОМПЛЕТИ ЗА УМЕТОК-БУРГИЈА

Код Опис Големина на уметок 
за бургија Материјал

    

D-72833
6 парчиња во комплет за 

уметоци-бургија за метал HSS-
TiN - цилиндрично стебло

2, 3, 4, 5, 6 и 8 mm

металD-72849
10 парчиња во комплет за 

уметоци-бургија за метал HSS-
TiN - цилиндрично стебло

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 mm

D-72855
13 парчиња во комплет за 

уметоци-бургија за метал HSS-
TiN - цилиндрично стебло

1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 
4, 4,5,

4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 mm

  

D-72861
5 парчиња во комплет за 
уметоци-бургија за дрво - 

цилиндрично стебло
4, 5, 6, 8, 10 mm дрво

      

D-72877
5 парчиња во комплет за 

уметоци-бургија за ѕидарија 
T.C.T. - цилиндрично стебло

4, 5, 6, 8, 10 mm ѕидарија

 Î Нов опсег на уметоци за бургија за метал, дрво и ѕидарија

D-72833 D-72849 D-72855

D-72861 D-72877
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СЕЧИЛА ЗА АКУМУЛАТОРСКА КОСИЛКА ЗА ТРЕВНИЦИ

Код Опис За модел

191D50-1 Основна плоча што се врти назад со 4 сечила DLM53X

191D48-8 Комплет сечила што се вртат назад за 191D50-1 DLM53X

191D49-6 Основна плоча што се врти назад со 4 сечила DLM46X

191D47-0 Комплет сечила што се вртат назад за 191D549-6 DLM46X

 Î Сечилата се дизајнирани да се вртат назад кога ќе удрат во тврд 
предмет со што се намалува ризикот од кршење на вретената

 Î Повеќе сечила ја сечат тревата на помали парчиња со што се 
намалува можноста тревата да се заглави во рамката

3D ДОЛГИ УМЕТОЦИ-БУРГИЈА ЗА ДРВО

Код Големина Должина Работна должина Тип на стебло

E-07755 6 mm 400 mm 325 mm

цилиндрично

E-07761 8 mm 400 mm 325 mm

E-07777 9 mm 400 mm 325 mm

E-07783 10 mm 400 mm 325 mm

E-07799 1.5 mm 400 mm 325 mm

E-07808 11 mm 400 mm 325 mm

E-07814 12 mm 400 mm 325 mm

E-07820 13 mm 400 mm 325 mm

E-07836 13.5 mm 400 mm 325 mm

E-07842 15 mm 400 mm 325 mm

E-07858 16 mm 400 mm 325 mm

E-07864 18 mm 400 mm 325 mm

E-07870 21 mm 400 mm 325 mm

E-07886 22 mm 400 mm 325 mm

E-07892 24 mm 400 mm 325 mm

E-07901 27 mm 400 mm 325 mm

E-07917 30 mm 400 mm 325 mm

E-07923 10.5 mm 500mm 425 mm

E-07939 12 mm 500mm 425 mm

E-07945 13 mm 500mm 425 mm

E-07951 15 mm 500mm 425 mm

E-07967 18 mm 500mm 425 mm

E-07973 21 mm 500mm 425 mm

E-07989 24 mm 500mm 425 mm

E-07995 27 mm 500mm 425 mm

E-08006 30 mm 500mm 425 mm

 Î Остро иситнет раб за сечење за подобрен квалитет 
на сечење и подобрена брзина на сечење 

 Î Зголемен работен капацитет благодарение на специјално 
дизајнираниот раб за сечење со намалена отпорност при контакт

www.mk.makita-see.com
Групацијата Макита го задржува правото да врши измени во овој леток, како и правото на информациите во сите облици и методи во врска со овој леток. Сликите може да се разликуваат од вистинските 
производи. Производите и опремата ќе бидат доставени според овој леток.

Увозник: ЛОТУЛС д.о.о., 
Бул. Борис Трајковски бр. 1/1-1, MK - 1000 Скопје 
Тел.: 02/3178025, info@lotuls.com.mk
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