


Bäste kund.

Makita har i dag det överlägset största proffssortimentet när det gäller batteridrivna elverktyg och vår 18V  
plattform utökas kontinuerligt med nya produkter. Det har lett fram till att vi idag har mer än 170 st enskilda 18V 
batterimaskiner.

Dubbel 18 är ett begrepp ni kommer att bli bekanta med under år 2017. Kort sagt innebär det att ni kommer att 
kunna använda batteridrivna maskiner för att utföra arbete som tidigare krävt ett nätanslutet verktyg.
Den stora vinsten för er är att ni kan använda samma 18V batterier som tidigare utan att behöva byta till ett helt 
nytt batterisystem. Ni stoppar i två batterier istället för ett helt enkelt!
Den dubbla 18-familjen består idag av bland annat; tigersåg, kap- och gersåg, kombihammare, cirkelsåg samt ett 
stort antal trädgårdsmaskiner.

Du hittar mängder av fina erbjudanden på dessa maskiner inne i tidningen, du har även möjlighet att införskaffa 
Makita 18V batterier till ett väldigt förmånligt pris nu under våren.
 
Vår 10,8V plattform eller 12V som våra kollegor valt att kalla det för utvecklas i en rasande takt och ni kommer 
med all säkerhet att finna många nya favoriter i detta segment framöver.
Att vår skruvdragare DF331 fick under 2016 utmärkelsen ” Bäst i test” tycker vi borgar för att vi och ni kan känna 
er trygga med våra ”minstingar” och dess prestanda.

Då arbetsmiljön är tuff och våra maskiner ofta får utstå både kyla, väta samt en minst sagt omild behandling så 
strävar vi på Makita alltid efter att vara maskiner ska uppfylla och förhoppningsvis även överträffa marknadens krav.
Som ett exempel på detta så kan det nämnas att vi testar VARJE enskild maskin innan den lämnar våra fabriker just 
för att uppnå detta

Jag vill även slå ett slag för våra fyra verktygsspecialister som ständigt befinner sig ute på fältet med sina  
välutrustade bussar för att serva er och presentera vårt sortiment på ett överskådligt sätt. Tveka inte att höra av dig 
till dem för ett besök så att du kan prova våra nyheter och hålla dig uppdaterad om vad som händer hos oss.
 
Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till er för det förtroende ni gett oss och jag  
lovar att att vi på Makita även i framtiden kommer att göra allt för att utveckla oss  
och våra produkter för att just ni ska kunna prestera på topp i din vardag. 

Anders Dahl 
Försäljningschef Makita Sverige

BARA 1 KAN VARA STÖRST

4990:-
inkl. moms 6238:-

632F07-0 - 4,0 Ah

10-pack
SPARA
 1000:-

BATTERYMANIA





















VINKELSLIPAR

Makita - Bara 1 kan vara störst!

139:-
inkl. moms 174:-

1390:-
inkl. moms 1738:-

GA7020SF Vinkelslip
För krävande proffsbruk

Ineffekt: 2200 W
Skivans Ø: 180 mm
Varvtal (rpm): 8500
Vikt: 5,5 kg

GA9020SF Vinkelslip
För krävande proffsbruk

Ineffekt: 2200 W
Skivans Ø: 230 mm
Varvtal (rpm): 6600
Vikt: 5,8 kg

1390:-
inkl. moms 1738:-

990:-
inkl. moms 1238:-

9565CR Vinkelslip
Effektiv vibrationsdämpning

Ineffekt: 1400 W
Skivans Ø: 125 mm
Varvtal (rpm): 11 000
Vikt: 2,3 kg

Med AVT-sidohandtag!
Mjukstart!

Mjukstart!Mjukstart!

Köp till!

189:-
inkl. moms 236:-

Köp till!
D-18792 
230 mm kapskiva  
2 mm RST 10-pack 

129:-
inkl. moms 161:-

Köp till!
B-12239 
125 mm kapskiva  
1 mm RST 10-pack

B-12267 
180 mm kapskiva  
1,6 mm RST 10-pack 

SUPER JOINT SYSTEM
Om slipplattan av misstag låser sig: Motverkas hugg vilket skyddar drevet från skador.

Om slippskivan låser sig slirar spiralfjädern och 
kopplar ur växeln från motorn. Detta göra att om 
slipskivan skulle fastna är växel och motor 
skyddat.

Drev

Rotoraxel

Spiralfjäder

Om låst

Med rotoraxelns rotation utvidgas 
spiralfjädern och dess spännkraft ökar så att 
rotoraxeln sitter fast med vinkeldrevet.

Spänns åt Frigörs
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