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Makita MT 



Інструмент
для оптимальної роботи
у різних сферах будівництва та ремонту
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Нотатки

Зміст

Умовні позначення функцій

• Макіта залишає за собою  право на зміну специфікацій представлених інструментів або аксесуарів без 
попередження сторін.

• Комплектація інструментів мож е відрізнятися в залеж ності від країни та регіону продаж у.

• Колір придбаного інструменту мож е відрізнятися від кольору, представленого на зображ енні.

• Вагомірні характеристики пораховані відповідно до процедури ЕРТА 01вер. 21
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Електронне регулю вання числа 
обертів

Регулю вання 
маятникового ходу

Косий різ
ліворуч 450, праворуч 50

Подвійна захисна 
ізоляція

Косий різ ліворуч 450

Хвостовик 
SDS plus

Реверс

КейсШидкозатискний 
патрон
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Дрилі
Дриль-Міксер, Міксери
Перфоратори
Кутові шліфувальні машини 
Відрізна шліфувальна машина 
Шабельна пила
Лобзик
Ручна дискова пила
Рубанок
Ексцентрикова шліфмашина 
Вібраційна шліфмашина 
Стрічкова шліфмашина  
Фрезери
Повітродувка 
Багатофункціональний інструмент 28

Шиковий універсальний 

хвостовик

Система видалення пилу

Розчіпляюча 
муфта

Хвостовик 17 мм, шестигранник

Вугільна щітка

М8701 12

M4500 / M4501 17



Вам потрібний недорогий перевірений інструмент 
відомого бренду.

Ви використовуєте інструмент час від часу для 
виконання простих ремонтних робіт.

Вам потрібні лише базові функції, які допоможуть 
впоратися з поставленим завданням.

У вас немає великого парку інструментів і, відповідно, 
немає необхідності рахувати витрати
на їх обслуговування, діагностику та ремонт.

Ви не заробляєте за допомогою роботи з 
інструментами, тому вам не потрібні 
додаткові функції, що дозволяють заощадити 
час та сили.

ВІДМІННОСТІ СЕРІЇ MT
ВІД ОСНОВНОЇ ЛІНІЙКИ ІНСТРУМЕНТІВ MAKITA

• Доступні інструменти в лінійці професійних інструментів MAKITA

• Класичний дизайн з використанням ударостійких матеріалів

• Лише необхідний функціонал для щоденної роботи
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Інструмент для оптимальної роботи 
у різних сферах будівництва та ремонту!

MAKITA MT це ваш новий модельний ряд інструментів для тих, хто хоче придбати 
якість MAKITA за прийнятними цінами.

Для людей, котрі люблять майструвати та попрацювати після роботи!

Асортимент MAKITA MT спроектований, ґрунтуючись на розробках та 
дослідженнях які вже присутні в інструментах MAKITA. Виготовляються на тих же 
потужностях, заводах але без додаткових режимів або функцій.

Інструмент справді працює!

Та ж сама якість та надійність, але за нижчою ціною завдяки відсутності 
додаткових функцій.

Інструменти MAKITA MT легко впізнати, оскільки мають червоний 
колір.



Комплектація 

Ключ для  патрону:

M0600
Дриль

350 Вт

230 Вт 350 Вт

Характеристики

Особливості моделі

х1

6,5 мм 9 мм

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

DP 2010
М 0600

DP 4700

Кнопка зі змінною 
швидкістю 

Кулачковий металевий 
патрон 

Мала вага та розмір 
зменшує навантаження 
на руку при тривалих 
роботах

Зручне перемикання 
реверсу

0-4 500 хв 0-3 000 хв

6,5/9/ 18 мм              10/20/40 мм
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Галузь застосування

Призначений для свердління отворів малих розмірів у деревині, металі та 

пластику.  М6501 здатний фіксувати свердла починаючі з 0,5 мм.

M6501 

M6501 M0600

Мала вага

Дриль

230 Вт

10 мм 20 мм

Найкомпактніший та легкий дриль

0,5- 6,5 мм 1,5-10 мм

Потужність:

Діаметр свердління 

сталь/ дерево/ коронка: 

Розмір патрону 

Частота холостого ходу: 

Розміри (Д х Ш х В) 

Вага нетто:

203 х 63 х 171 мм      230 x 66 x 176 мм 

0,95 кг                           1,2 кг

M6501

M6501

M0600

*Обмежувач глибини:
х1

х1

 *(залежно від країни)

85 85



Комплектація

M6002

450 Вт

Характеристики

Ø 10 мм Ø 2 5 мм

П
от

уж
 н

іс
ть

Час роботи

6413

M6002

6408
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Дриль

Особливості моделі

450 Вт 

0 - 3 00 хв

10/25/40 мм

0,8 - 10 мм

Потужність:

Діаметр свердління: 

сталь/ деревина/ коронка 

Розмір патрону: 

Частота холостого ходу: 

Розміри (Д х Ш х В): 

Вага нетто:

234х64х175 мм    

1,3 кг

M6002

Швидкозатискний 
патрон 10 мм

Кнопка зі змінною 
швидкістю 

Зручна конструкція 
корпусу для тривалої 
роботи

Зручне розташування 
перемикання реверсу

Вугільні щітки зі збільшеним 
терміном служби

M6002

85

Ключ для  патрону:             

Обмежувач глибини:  х1

M6002

M6002

Галузь застосування
Завдяки  швидкозмінному патрону модель подобається майстрам, які  під час роботи постійно 
змінюють свердла або біти.
Дриль розрахований для свердління малих та середніх отворів або для закручування саморізів 
малих розмірів. Свердління у деревині, металі та пластику.



M0801 
M0801K

Характеристики

Особливості моделі

Ø 18 ммØ 13 мм

Кнопка блокування 
вимикача

Збільшена клавіша 
перемикання реверсу

Ергономічна ручка з м'якою 
рукояткою ідеально лягає 
на руку, забезпечуючи 
максимальний комфорт та 
контроль

Галузь застосування
Електричний  дриль з ударом - незамінна річ для кожного майстра.
Здатна свердлити отвори у металі, деревині, пластику та цеглі  або у бетоні малої щільності. 
Можливо використовувати для закручування саморізів та болтів малих розмірів. 
Використовуючи насадки під абразивний матеріал ( наждачний папір ) виковувати шліфувальні 
роботи по видаленню іржи, краски, лаку то що. 

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

HP1640
M0801

HP2050
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500 Вт

Дриль з ударом Дриль з ударом

Ø 16 мм Ø 13 мм Ø 20 ммØ 13 мм

M8103 M0801

M8103КХ2   

M8103  M8103К  M8103КХ2  M0801  M0801К

Потужність: 500 Вт

Діаметр свердління цегла/         16/

13 /20/40 мм            сталь/ деревина/коронка             

Розмір патрону 

430Вт

    13/

13/18/36 мм 

1,5 - 13 мм

0 - 3 000 об/хв Частота холостого ходу: 

0 - 33 000 хв

1,5 - 13 мм

0 - 3 200 об/хв 

0 - 48 000 хвЧастота ударів: 

Розміри (Д х Ш х В) 

Вага нетто:

255 x 72 x 193 мм     261 x 69 x 195 мм 

1,8 кг 1,7 кг

   х1              х1 х1            х1

   х1              х1 х1           х1

    х1

х1

х1

Ключ для патрону:          х1         

Бічна рукоятка: х1         

Обмежувач глибини:     х1        

Кейс:

Аксесуари:
х1

85 85

Комплектація                                              

х1

х1х1

х1

430 Вт

M8103  
M8103К /M8103КХ2

Ключовий патрон 13 мм



Дриль з ударом

M8100

M8100KX2

Характеристики

Особливості моделі

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

HP2050

M8100

HP2070
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Ø 16 мм Ø 30 ммØ 13 мм

Галузь застосування
Усі види робіт, де необхідно зробити велику кількість отворів, завдяки алюмінієвому 
корпусу редуктора. Покращена система охолодження двигуна, що збільшує обсяг 
виконаної  роботи. Для свердління великих отворів у цеглі до 16 мм, деревині до 60 мм 
коронкою. Вушко біля мережевого кабелю дозволяє кріпити плечовий ремінь для 
унеможливлення падіння інструменту при виконанні робіт на висоті.

710Вт

16/

13/30/60 мм

1,5 - 13 мм

0 - 3 200 об/хв

0 - 48 000 хв

Потужність:

Діаметр свердління цегла/             

сталь/ дерево/коронка               

Розмір патрону

Частота холостого ходу: 

Частота ударів:

Розміри (Д х Ш х В):

Вага нетто:

296 x 77 x 202 мм       

2,1 кг

M8100

710 Вт

х1

х1

х1

х1            

Ключ для патрону:         х1            

Бічна рукоятка:               х1             

Обмежувач глибини:    х1            

Кейс:

Аксесуари:

Потужний двигун  для 
найвибагливіших  
користувачів

Обмежувач для  
свердління отвору
на бажану глибину

Ергономічна бічна 
рукоятка з поворотом 
на 360°  для додаткового 
комфорту

Покращена система 
охолодження двигуна

Вушко для ременю

85

Комплектація      М8100           М8100КХ2  

х1            



M6201    

Характеристики

Особливості моделі

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

DS4012M6201 6300-4

9

Галузь застосування
Ідеальне рішення для столярів та теслярів, які постійно використовують свердла Левіса до 36 
мм, при свердлінні отворів наскрізь у брусі чи колоді. 
Завдяки малій швидкості (600 об/хв) інструмент має великий обертаючий момент.
Здатний робити зі  свердлами Форстера або коронками по дереву  до 72 мм.
Алюмінієвий корпус редуктора покращує охолодження двигуна чим  зменшує час простою. 
Можливо використовувати як міксер для замішування будівельних сумішів, гіпсу та фарби.

Дриль-міксер

Ключовий патрон 13 мм

Ø 36 ммØ 13 мм

 303

M6201   M6201  

Потужність: 750Вт 

Діаметр свердління  

сталь/ дерево/коронкою:     13/36/72 мм

Розмір патрону 1,5 - 13 мм               

600 об/хв         

  -              

Частота холостого ходу: 

Частота ударів: 

Розміри (Д х Ш х В) 

Вага нетто: 2,7 кг

х1

х1 

Ключ для патрону:      

Бічна рукоятка:           

Бічна ручка симетрична 
основній

Можливість встановити 
додаткову D- подібну ручку

М6201 режим реверсу 
М6200 режим реверсу відсутній

 Комплектація

Ø 165 мм

750 Вт



КомплектаціяХарактеристики

Особливості моделі

Потужний двигун 800 Вт
для покращення характеристик 
змішування

Змінна швидкість для 
змішування різних матеріалів

Можливість встановити 
додаткову D- подібну ручку

Ергономічна рукоятка з 
гумовими вставками 

Галузь застосування
Для каменярів, тинкарів, гіпсокартонщиків або малярів, якім потрібно замішувати 

будівельні суміші: цемент, гіпс, фарбу.

Посадка М12 та М14 для приєднання професійних насадок , в яких відсутнє биття 

та великий  термін використання. 

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

UT1305

M6600/6600X

UT2204

10

Міксер M6600 

Ø 165 мм

х 2 х 2

х 1 х 1

х 1

Ключ рожковий:      

Бічна рукоятка:           

Насадка для суміши:   

Вал подовжувач: х 1

 M6600   M6600      М6600Х

Потужність:

Макс діаметр насадки:  

Частота холостого ходу: 

Розміри (Д х Ш х В):

Вага нетто:

800Вт 

165 мм

0 - 700 об/ хв               

280 x 86 x 388 мм 

2,6 кг

Місце посадки насадок  
з різьбою M12 або M14

 303

 М6600Х 

800 Вт



Обмежувач глибини: 

Бічна рукоятка: 

Кейс::

КомплектаціяХарактеристики

Особливості моделі

х1

х1

х1

Буріння отворів у бетоні до 22 мм.

Фіксація кнопки  в увімкнутому режимі для 
тривалого буріння та зміни місця утримання 
інструменту

2-режими: свердління та свердління з ударом

Гумові накладки на ручці для додаткового 
комфорту користувача

Розчіплююча  муфта зупиняє обертання у 
випадку блокування бура або долота для 
підвищення безпеки оператора та захисту 
двигуна

Галузь застосування
Для буріння отворів у щільному бетоні, повнотілій цеглі, камені до 22 мм або коронкою до 54 мм. 

При необхідності є можливість вимкнути режим удару, свердлячи отвори у металі або деревині.

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

HR1840/1841F

M8700

HR2300
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Ø 22 мм Ø 32 ммØ 13 мм

Перфоратор M8700

 M8700

 459

Потужність:

Енергія удару: 

Діаметр свердління бетон/

сталь/ деревина/ коронка у бетоні: 

Частота холостого ходу: 

Частота ударів: 

Розміри (Д х Ш х В): 

Вага нетто:

710 Вт

1,9 Дж

22 /

13 / 32 / 54 мм 

0–1 100 об/ хв 

0–4 350 хв 

362 x 71 x 194 мм 

2,5 кг

 M8700

710 Вт   SDS-plus 



Обмежувач глибини: 

Бічна рукоятка: 

Кейс::

Комплектація

M8701 800 Вт

800 Вт

Характеристики

Особливості моделі

х1

х1

х1

Буріння отворів у бетоні до 26 мм

3-режими: свердління, свердління
з ударом або відбійник

Патрон SDS+ для легкої та швидкої зміни 
насадок

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

HR2470

M8701

HR2630
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Ø 26 мм Ø 32 ммØ 13 мм

Галузь застосування

Для буріння отворів у щільному бетоні, суцільній цеглі, камені до 26 мм або коронкою до 68 мм під розетки. 
Завдяки наявності третього режиму відбійника можна виконати демонтаж старої плитки, розширити отвір, 
видалення залишків бетону при формуванні каналу для сантехнічних труб або мережевого кабелю. 
3-режим допоміжний, не для тривалого використання.

Перфоратор 

 M8701

Ергономічна рукоятка з гумовими 
вставками для додаткового комфорту 
користувача

Розчіплююча  муфта зупиняє обертання у 
випадку блокування бура або долота для 
підвищення безпеки оператора та захисту 
двигуна

 459

2, 3 Дж

Потужність:

Енергія удару: 

Діаметр свердління бетон/

сталь/ дерев/ коронка у бетоні: 

Частота холостого ходу: 

Частота ударів: 

Розміри (Д х Ш х В): 

Вага нетто:

26

13/32/68 мм

0–1 200 хв

0–4 500 хв

362 x 71 x 194 мм 

2,5 кг

 M8701



Комплектація

1050 Вт

125 мм

11 000 об/хв

Характеристики

Особливості моделі

Ø 125 мм

Диск 125 мм

Кутова шліфувальна 
машина з потужним 
двигуном 1050 Вт

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

9558 HNG

M9511

GA9564HN

13

Ключ для притискної гайки: 

Захисний кожух:

Бічна рукоятка:

х1

х1

Галузь застосування

Кутова шліфувальна машина з потужнім двигуном 850Вт та 1050 Вт для середніх та важких 
робіт.   Різка металу та зняття задирок, шліфування різних поверхонь. Різка плитки, бетону, 
каменю з використанням алмазного диску.  

Ø 125 мм

Потужність: 

Діаметр диску: 

Частота холостого ходу: 

Розміри (Д х Ш х В) 

Вага нетто:

361 x 140 x 124 мм 

2,8 кг

 303

х1

 M9002  M9002

Кутова шліфувальна машина

M9002    

Висока стійкість до перегріву 
та надійний захист від пилу

Функція блокування клавіш 
для безперервної роботи

Гумова накладка для більшого 
комфорту користувача

Спіральні конічні шестерні 
для більш плавного 
обертання 

1050 Вт 



Комплектація

M9003

Кутова шліфувальна машина

Характеристики

Ø 150 мм

Потужний двигун 1050 Вт 

Диск 150 мм

Оброблені спіральні конічні шестерні для 
тривалого терміну служби та більш 
плавної роботи

Гумові накладки на ручці для більшого 
комфорту користувача

Функція блокування вимикача 
для безперервної роботи

Галузь застосування
Кутова шліфувальна машина з потужним двигуном 1050 Вт та збільшеним 

діаметрон диску 150мм для середніх та важких робіт. Різка металу, зняття 

задирок, шліфування різних поверхнь. Різка плитки, бетону, каменю 

з використанням алмазного диску.  

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

GA6021
M9003

GA6021С

14

Ключ для притискної гайки: 

Захисний кожух:

Бічна рукоятка:

х1

х1

Особливості моделі 

Потужність

Діаметр диску:

Частота холостого ходу:  

Розміри (Д х Ш х В)

Вага нетто:

1 050 Вт

150 мм

10 000 об/хв

361 x 171 x 124 мм 

2,8 кг

 303

х1

 M9003  M9003

1050 Вт 



Комплектація:

M0921
Кутова шліфувальна машина

Характеристики

Особливості моделі

Ø 230 мм

Диск 230 мм

Висока стійкість до перегріву та надійний захист 
від пилу.

Кутова шліфмашина з двигуном потужністю 
2200 Вт

Функція блокування клавіш для безперервної 
роботи

Висока продуктивність і довговічність при 
менших витратах

Галузь застосування:
Потужна дворучна шліфувальна машина для різання та шліфування 

металу, бетону, каменю, Покращена система охолодження для 

тривалого використання. Додатковий захист двигуна від потрапляння 

пилу у середину інструмента.

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

GA9020
M0921

GA9030

Ключ для притискної гайки: 

Захістний кожух:

Бічна рукоятка:

х1

х1

15

Потужність: 

Діаметр диску: 

Частота холостого ходу:  

Розміри (Д х Ш х В): 

Вага нетто:

2 200 Вт

230 мм

6 600 об/хв

439 x 250 x 141 мм 

5,3 кг

203

х1

Зовні доступні щітки для легкого 
обслуговування

 M0921  M0921

2200 Вт 



П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

LW1400

M2400

LW1401

х1

КомплектаціяХарактеристики

Особливості моделі

Галузь застосування
Інструменти призначений для точного різу металоконструкцій для подальшого 

зварювання чи монтування  різной форми: труб, кутів, квадратів, з металу, нержавіючої 

сталі, чавуну. Рекомендується для зварювальників. Виробнитцтво металевих брам, 

парканів, каркасів під віранди, покрівель та інших робіт, де необхідно зробити прямий різ.

16

M2402

203

Потужність: 

Діаметр диску: 

Параметри різу: труба / 

прямокутник /

квадрат / 

трикутник 

Швидкість хол. ходу: 

Розміри (Д х Ш х В)      

Вага нетто:

500 x 280 x 630 мм     

14 кг

2 200 Вт 

355х 25,4 мм 

Ø127мм 

102х194/70x233 мм 

106 x 106 мм

137 x 137 x 10 мм 

3900 об/ хв

х1

Диск абразивний: 

Торцевий ключ: 

Шестигранний ключ:

Диск 350/355 мм

Висока ріжуча здатність: 
труба до 115 мм, прямо-
кутник 102 мм x 194 мм 
або 70 мм x 233 мм

Двоступенева кнопка 
блокування живлення для 
безпеки оператора

Направляюча пластина з 
трьома налаштуваннями 
кута різу

Зовні доступні щітки для 
легкого обслуговування

М2402 покращена конфі- 
гурація та кут ручки для 
додаткового комфорту 
оператора

M2402

M2402

Відрізна шліфмашина по металу

M2402

Ø127 мм102  x 194 мм 

106 x 106 мм

70 x 233 мм

137 x 137 х 10 мм

2200 Вт 



Комплектація

M4501
Шабельна пила

1 010 Вт 

130/255 мм 

28 мм

Характеристики

Особливості моделі

Ø 130 мм  255 мм

Галузь застосування
Для різки деревини, брусу, дощок, сталевих профілів, арматури, труб, кольорових металів, 
пластику, газоблоку, пінобетону, цегли. Демонтаж старих вікон або дверей, сантехнічних 
труб опалення чи водопостачання.
Також актуальна при систематичному обрізанні дерев та гілок у саду до 225 мм. 
Використовується для виконання прямих, криволінійних розпилів в важкодоступних місцях, 
наприклад, в автомайстернях, на будівництві тощо.

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

JR3060T
M4501

JR3070CT

17

M4500 
1010 Вт

Ø 130 мм  255 мм

1 010 Вт

130/255 мм

28 мм

0–2 800 хв 

457 x 98 x 174 

мм 3,2 кг

0–2 800хв 

457 x 98 x 174 мм 

3,2 кг

Потужність: 

Глибина різа труба/деревина:

Довжина ходу: 

Кількість ходів: 

Розміри (Д х Ш х В) : 

Вага нетто:

Пильне полотно: 

Ключ шестигранний:

х1

х1

х1

M4500 M4501 M4500 M4501

303 303

Довжина ходу 28 мм

Ріжуча здатність: металева 
труба 130 мм або деревина 
255 мм

Захист від пилу  та вологи 
для використання у суворих 
умовах

Здув тирси під час роботи 

М 4501 швидка заміна 
полотен

Великий курок під два 
пальці  з додатковою 
кнопкою блокування для 
меншої втоми користувача 

Шабельна пила

1010 Вт 



х1Полотно пиляльне: 

Ключ шестигранний: х1

Комплектація

Лобзик M4301    

450 Вт

450 Вт

Характеристики

Особливості моделі:

 65 мм 6 мм

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

4329

M4301

4350

Потужність: 

Глибина розпилу: сталь/

деревина 65 мм

18

Галузь застосування
Для різки ламінату, вагонки, ДСП та OSB плит, виробів з металу до 6 мм, пластику, оргскла, керамічної плитки, гуми.  
Завдяки мобільності дозволяє швидко та обережно випиляти з листового матеріалу складні контури  для подальшого 
сполучення з іншим елементом. Виконувати похилий різ під кутом до 45°  для подальшого кутового стикування 
деталей.

6 мм

Частота холостого ходу: 

Довжина ходу: Розміри 

(Д х Ш х В) Вага нетто:

0–3 100 рух /хв 

18 мм

214 x 75 x 202 мм 

1,9 кг

64

Три режиму  маятникового ходу для швидкого розпилу 

Ергономічна прогумована рукоятка для додаткового 
комфорту користувача

Можливість встановити нахил опорної підошви під 
кутом 45°.

Обладнана отвором для пітключення до пилососу

Великий перемикач під два пальці зі зручно розташо-
ваною кнопкою блокування для безперервного вико-
ристання та підвищення комфорту оператора

Можливість встановлення полотна товщиною до 1,7 мм

Шестигранний ключ для швидкої та легкої зміни леза 
та регулювання скосу зберігається на корпусі

M4301 M4301



Комплектація

Ручна дискова пила M5802

Характеристики

х1

х1

х1

Ø 190 мм

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

HS7100
M5802

HS7601

Диск 190/185 мм

Ручка з гумовим покриттям для комфорту 
користувача

Плоска конструкція корпусу двигуна для легкої 
та швидкої заміни пиляльного диску

Швидкий вибір глибини пропилу

Підключення системи видалення пилу

Потужність: 

Діаметр пиляльного диску: 

Глибина розпилу (90°),

19

Галузь застосування:
Широко використовується теслярами та столярами  для розкрою дощок, ДСП та OSB плит, при формуванні дахів, 
підлоги, стелі. Виконує точний прямий різ на відміну від лобзика. В залежності від використовуваного диску робить 
швидкий або чистий різ, подовжний чи поперечний. Для розпилу деревини з цвяхами, наприклад, палет (диск B-09357, 
B-09422).  Також використовується для різу металоконструкції з алюмінію (диск A-86767, B-09612, B-09597)
Підошва змінює кут нахилу у діапазоні від 900 до 450.

(45°): 

Частота холостого ходу: 

Розміри (Д х Ш х В):

Вага нетто:

1 050 Вт

190/185х30/20 мм 

68/ 66 мм

46 / 44 мм

4 900 хв

297 x 232 x 255 мм 

3,8 кг

303

Пиляльний диск: 

Ключ шестигранний: 

Упор: 

Адаптер для пилососу: х1

68 мм

Особливості моделі      

M5802 M5802

1050 Вт 



Комплектація

Рубанок M1902

500 Вт 

Характеристики

Особливості моделі

Галузь застосування

х1

х1

х1

Твердосплавний ніж: 

Упор:

Ключ торцевий: 

Калібр для встановлення: х1

Компактний дизайн довжиною всього 285 мм.

Ергономічна ручка ідеально лягає у руку, 
забезпечуючи максимальний комфорт та 
контроль

Алюмінієва основа для високої міцності та 
тривалого терміну служби інструменту

Використовується для вирівнювання поверхонь, припасування до необхідного розміру виробів з дерева після 
первинної грубої обробки. В результаті пиломатеріали стають гладкими, з їхньої поверхні усуваються різні 
дефекти, а також нерівності. Можливо обробляти торці, зняття фаски, кромки деталей для усунення задирок та 
гострих кутів. Звільняти деревину від залишків кори, а також для створення в деталях протяжних виїмок різної 
формистругання. 

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

KP0800

M1902

KP0810

16 000 хв

0-9 мм

285 x 157 x 160 мм

20

82 мм

0-1мм

Потужність:

Ширина стругання: 

Глибина стругання: 

Частота холостого ходу: 

Вибірка чверть: 

Розміри (Д х Ш х В): 

Вага нетто: 2,7 кг

411

Різальна головка з двома лезами та висока 
швидкість 16 000 об/хв забезпечує швидку 
обробку та гладку  поверхню матеріалу

Підошва має 
V-подібний
паз для зняття
фаски

82 мм

M1902 M1902

500 Вт



Шліфувальний папір: 

Пилозбірник:

Комплектація

Ексцентрикова шліфувальна машина M9204

Характеристики

Особливості моделі

х1

х1

Для абразивних кіл 125 мм

Вбудована система видалення пилу для 
відповідності вимогам директив ЄС

М'яка рукоятка для меншої втоми та комфорту

Мішок для пилу, підключення до пилососу

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

BO5031

M9204

BO5040

21

Галузь застосування
Використовується для досягнення ідеальних показників після шліфування абразивним папіром діаметром 125 мм 
чорнової та остаточної обробки матеріалу. Видалення старої фарби, лаку та іржі. Вдається ідеально гладко 
відполірувати поверхню виробів з деревини та металу. Завдяки малій формі дозволяє обробляти поверхні 
різноманітних форм. Сфера застосування - будівництво, послуги з ремонту автомобілів, реставраційні або 
декоративні роботи з меблями, домашнє господарство.

Потужність: 

Діаметр абразивного кола: 

Хід ексцентрика:

Швидкість обертання: 

Кількість коливань за хв: 

Розміри (Д х Ш х В):

Вага нетто:

240 Вт

125 мм

2,8 мм

12 000 об/хв

24 000 

153 x 123 x 144 мм 

1,2 кг

419

Ø 125мм

240 Вт 



Комплектація

Вібраційна шліфувальна машина M9203

190 Вт

92х185 мм

Характеристики

Особливості моделі

х1

х1

Шліфувальний папір: 

Пластина для перфорування: 

Пилозбірник х1

Галузь застосування
Для столярів та теслярів при виконанні робіт по обробці  виробів з деревини. 
Шліфування матеріалу або видалення старого лаку, фарби чи іржі. 
Сфера застосування - будівництво, реставраційні або декоративні роботи з меблями, домашнє господарство.

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

BO3710

M9203

BO3711

24 000 хв

12 000 хв

93х228 мм

252 x 92 x 154 мм

Для шліфувального паперу 93х228 мм

Гумове покриття на ручці для зменшення втоми  та 
кращого утримання для користувача

Вбудована система видалення пилу, що  
відповідаэє вимогам директив ЄС 

Мішок для пилу, підключення 
до пилососів без адаптера

22

Потужність: 

Розмір шліф. пластини: 

Розмір шліфувального паперу: 

Частота холостого ходу: 

Амплітуда коливань:

1,2 кг

93 х 228 мм

64

Розміри (Д х Ш х В):

Вага нетто:

190 Вт



Комплектація

M9400

940 Вт

100 х 610 мм

Характеристики

х1

х1

Шліфування до стіни

Місткий пилозбірник

М’ яка рукоятка для 
додаткового комфорту

Галузь застосування

Призначена для грубого шліфування, зняття товстого шару матеріалу на рівних поверхнях, обробки великих 
і рівних поверхонь при обробці інтер'єру, шліфування поверхонь і видалення старої фарби або  лаку.
Для оновлення лакового покриття для підлоги.

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

9403
M9400

9404

Потужність: 

Розмір стрічки: 

Швидкість стрічки: 

Розмір (Д х Ш х В): 

Вага нетто: 1,4 кг

380 м/хв

Шліфувальна стрічка: 

Пилозбірник: 

Графітова пластина: х1

23

Стрічкова шліфувальна машина

Ширина стрічки: 100 мм

Особливості моделі       

354 x 175 x 169 мм

100 х 610 мм

153

940 Вт



Комплектація:

1 650 Вт

6/8/12 мм

Характеристики

Особливості моделі

х3

х1

Цанга 12 мм (глибина до 60 мм)

Захисний відбивач від стружки

Потужність двигуна 1650 Вт

Регулювання глибини занурення

Може бути підключений до 
системи видалення пилу

Галузь застосування

Формування поглиблень, канавок, пазів; фрезерування кромок; художнє різьблення; фрезерування 
функціональних елементів, таких як глухі вирізи отворів під замки . Для створення виїмок необхідної форми, 
отворів на оброблюваній поверхні, вирізу дверних петель, створення декоративних візерунків, припасування 
деталей, що з'єднуються.

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

RP1800
M3600

RP2300

22 000 хв

0–60 мм

Потужність: 

Цанга:

Глибина обробки: 

Частота холостого ходу:

Вага нетто:

148 x 284 x 300 мм

Кількість цанг: 

Паралельний упор: 

Ключ гайковий: 

Пилозахисна кришка: 

Адаптер для пилососу:

х2

х1

24

5,7 кг

1650 Вт

M3602

Фрезер  M3602

M3602

203

Розмір (Д х Ш х В):

Фреза пряма:

х1

х1



Комплектація:

Фрезер M3601

900 Вт

6/8 мм

Характеристики:

Особливості моделі

х1

х1

Цанга 6 мм, 8 мм (глибина до 35 мм)

Захисний відбивач від стружки

Потужний двигун 900 Вт

Регулювання глибини занурення

Шкали глибини, що легко читаються

Галузь застосування

Формування поглиблень, канавок, пазів; фрезерування кромок; художнє різьблення; фрезерування 
функціональних елементів, таких як глухі вирізи отворів під замки . Для створення виїмок 
необхідної форми, отворів на оброблюваній поверхні, вирізу дверних петель, створення 
декоративних візерунків, припасування деталей, що з'єднуються.

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

RP0900
M3601

RP1110

27 000 хв

0–35 мм

Потужність: 

Цанга:

Глибина обробки: 

Частота холостого ходу:

Розмір (Д х Ш х В):

Вага нетто:

256 x 110 x 218 мм

Паралельний упор: 

Ключ гайковий: 

Кількість цанг:  

Фреза пряма:

х2

х1

25

2,7 кг

106

M3600 M3600

900 Вт 



Комплектація

Фрезер M3700

530 Вт

6 мм

Характеристики

Особливості моделі

х1

х1

Цанга 6мм (кромкова)

Прозора основа для чіткого 
огляду краю

Ергономічний тонкий корпус 
для додаткового комфорту

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

3709
M3700

3710

35 000 хв

0–42 мм

Потужність: 

Цанга:

Глибина обробки: 

Частота холостого ходу:

Розміри (Д х Ш х В):

Вага нетто: 1,4 кг

х2

х1

Паралельний упор: 

Контурна направляюча: 

Ключ гайковий: 

Фреза пряма: 

Відбивач стружки: 

Направляюча (шаблон):

х1

х1

26

х1

х1

х2

х1

х1

х1

M3700 M3702

Фрезер M3702 

82 x 90 x 199 мм

530 Вт

6 мм

35 000 хв

0–42 мм

1,5 кг

82 x 90 x 211 мм

M3702M3700

411411

Галузь застосування

Формування поглиблень, канавок, пазів; фрезерування кромок; художнє різьблення; фрезерування 
функціональних елементів, таких як глухі вирізи отворів під замки . Для створення виїмок 
необхідної форми, отворів на оброблюваній поверхні, вирізу дверних петель, створення 
декоративних візерунків, припасування деталей, що з'єднуються.

530 Вт 530 Вт 



Насадка 421905-5:

Комплектація

M4000
Повітродувка

Характеристики

Особливості моделі

х1

Галузь застосування
Призначена для очищення території від різного сміття шляхом потоку повітря. Очистки 

обладнання під час праці та наприкінці робочого дня. Видалення залишків пилу в отворі 

після бури для хімічних анкерів. Швидке очищення робочої поверхні від залишків 

небажаної тирси, будівельного сміття,  металевої стружки та інших матеріалів. 

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

UB0801
M4000

UB1101

Потужність:

Об'єм повітря: 

Швидкість подачі повітря: 

Частота холостого ходу:

Розміри (Д х Ш х В)

Вага нетто:

530 Вт

1.2–2.9 м3/хв.

38–87 м/с 

8 500–16 000 хв

427 x 161 x 212 мм

1,5 кг

27

M4000

(421905-5)

85

Насадка 418919-3: х1

Забезпечує максимальну швидкість повітря 87 м/с.

М'яка рукоятка для меншої втоми, комфортне та 
зручне захоплення

Можливість регулювання необхідної швидкості 
потоку повітря

Можливість регулювання необхідної швидкості 
потоку повітря

Насадка гумова, що дозволяє пробувати 
важкодоступні місця не пошкоджуючи при 
контакті пофарбоване або лаковане покриття

(418919-3)

Насадка №2 (можливо 
використовувати  лише у 
поеднанні з насадкою №1)

M4000

530Вт



Комплектація

M9800 / M9800KX2
Багатофункціональний інструмент

200 Вт

3,2°

Характеристики

Особливості моделі

Галузь застосування

х1

П
от

уж
ні

ст
ь

Час роботи

ТМ3000
M9800

ТМ3010

15 000 - 22 000

28

Шестигранний ключ 5мм: 

Насадки: 

Кейс: 

Шліфувальний папір*:

х3

12

283 x 68 x 98 мм 

1,2 кг

Потужність: 

Коливань за хв: 

Кут коливань: 

Кутів нахилу: 

Розміри (Д х Ш х В) 

Вага нетто:

M9800         М 9800КХ2M9800

*Шліфувальний папір (P60х10шт, P80х10шт, P120х10шт)

х1

х30

х1

М 9800КХ2

Інструмент має безліч насадок, завдяки чому допоможе вирішити багато різних завдань. Різка дерева, металу, гіпсу, 
пластику, кераміки. Видалення залишків клею, герметику. Завдяки принципу роботи дозволяє працювати в 
важкодоступних місцях. Виконати шліфувальні роботи з видалення старої фарби чи лаку на поверхні з гострими 
кутами чи фігурної форми.

Компактний інструмент

М'яка гума на  ручці забезпечує підвищений 
комфорт

12 кутів нихилу насадок зі зміною  кута на 30° від 
0° до 360°

Дозволяють виконувати роботи в важкодоступних 
місцях: різка, шліфування тощо

Шестигранний ключ кріпиться на кабелі живлення 
для зручного зберігання 

459

200 Вт



ТОВ «МАКІТА УКРАЇНА»

Центральний офіс компанії 

Україна, 07400, Київська обл., 
м. Бровари, 
вул. Олега Онікієнка, буд. 61

тел.: +380 (44) 494 23 70 
факс: +380 (44) 494 23 73

Сервісний центр обслуговування 
клієнтів Україна, 49124, 
м. Дніпро, 
вул. Курсанта Скоробогатько, буд. 5
+38 (044) 492 27 73

Каталог доступний на:
makita.ua
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