
MAKITA AKUMULATORSKI

SESALNIKI
Sledite nam na

https://www.facebook.com/MakitaSLO
https://www.youtube.com/c/MakitaEasternEurope/videos
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VAŠ VODNIK 
PO MAKITA AKU. SESALNIKIH

NAHRBTNI SESALNIKI  Arrow-Right Str. 4

SESALNIKI Z ZBIRALNIKOM  Arrow-Right Str. 5

ROBOTSKI SESALNIKI  Arrow-Right Str. 6

ROČNI SESALNIKI  Arrow-Right Str. 8

POKONČNI SESALNIKI  Arrow-Right Str. 9

TESTIRAJTE 
SESALNIK PRED NAKUPOM

Ker vam pri Makiti želimo olajšati izbiro 
pravega sesalnika, vam ponujamo možnost 

testiranja izdelka pred nakupom.

FIZIČNE OSEBE  
Vljudno vabljeni v naš razstavni salon 

na Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče!

PODJETJA  
Rezervirajte termin z našim produktnim 
svetovalcem na ales.pagon@makita.si.

www.makita.si
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ROČNI

NAHRBTNI SUHO

ROBOTSKI

HIBRIDNI
AC/DC

MOKRO/SUHO

AKUMULATORSKI SESALNIKI - IZJEMNO MOBILNI IN UČINKOVITI!

PREDNOSTI 
AKUMULATORSKEGA SISTEMA

LXT® AKUMULATOR
LXT® akumulator zagotavlja konstanten 

dovod energije in dolgo delovanje 
tudi v ekstremnih temperaturah.

*2 v primerjavi z Ni-Cd akumulatorjem

50% DALJŠE 
DELOVANJE *2

LXT® HITRI POLNILNIK
Akumulator in polnilnik med seboj 
komunicirata s pomočjo vgrajenih 

vezij za optimalni nadzor polnjenja.

*1 v primerjavi z Ni-Cd polnilnikom

3× HITREJŠE 
POLNJENJE *1

INOVATIVNE REŠITVE MOJSTROV AKUMULATORSKE TEHNIKE

MANJ HRUPA
Makita BL® - brezkrtačni motor 

za večjo moč z manj hrupa.

ERGONOMIJA
Orodje ima majhno težo in 

je dobro uravnoteženo.

MOBILNOST
Brez kabla za svobodno 

in neovirano gibanje.

NIZKI STROŠKI
Zmanjšajte stroške vzdrževanja 
s kvalitetnimi Makita sesalniki.

NAJVEČJA IZBIRA
AKUMULATORSKIH

SESALNIKOV

www.makita.si



4 POIŠČITE SVOJ MODEL Arrow-Right

2 KAPACITETI

NAHRBTNI SESALNIKI
DVC MODELI

Makita nahrbtni sesalniki z lahko zasnovo in akumulatorskim 
napajanjem ponujajo neprimerljivo mobilnost. Z njimi zlahka 
pokrijete velike delovne površine in težko dostopna mesta.

6,0 l 2,0 l

MNENJA UPORABNIKOV
"Makita nahrbtni sesalnik je odličen za čiščenje 

stropnih prezračevalnih sistemov in klim." 

"Z Makita akumulatorskim nahrbtnim sesalnikom 
z lahkoto skrbimo za čistočo hodnikov in stopnišč 

v naših večstanovanjskih stavbah."

PRIMERNA OBMOČJA UPORABE
 à Pisarne à Učilnice à Police in regali
 à Dvorane à Stopnišča à Tesni prostori
 à Dvigala à Recepcije

BREZ KABLOV
Izjemna mobilnost in doseg, 

brez omejitev kabla.

IZBIRA MOČI
Prilagodite moč glede 
na trenutne potrebe.

HITRO POLNJENJE
Optimalni polnilni sistem za 

izjemno hitro polnjenje.

4,5 kg* | 2,5 l

FAVORIT V
MOBILNOSTI

*model DVC261 z dvema akumulatorjema

www.makita.si/products/akumulatorski-nahrbtni-sesalniki.html

https://www.makita.si/products/akumulatorski-nahrbtni-sesalniki.html
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SESALNIKI Z ZBIRALNIKOM
DVC MODELI

Makita sesalniki z zbiralnikom so izredno vsestranski. Izbirate lahko 
med različnimi kapacitetami, načini napajanja in mokro/suhim ali 

suhim čiščenjem za sesalnik popolnoma prikrojen vašim potrebam.

8,0 l 15,0 l

TIHO DELOVANJE
BL® motor za izjemno 

tiho delovanje.

IZBIRA MOČI
Prilagodite moč glede 
na trenutne potrebe.

HITRO POLNJENJE
Optimalni polnilni sistem za 

izjemno hitro polnjenje.

MNENJA UPORABNIKOV
"V našem podjetju čistimo prostore z Makita akumulatorskim 

sesalnikom, ker je tih, ter ni potrebe po iskanju vtičnic."

HIBRIDNA TEHNOLOGIJA

Možnost klasičnega suhega 
sesanja in sesanje tekočin. 

Vsestranska uporaba z žičnim/
brezžičnim napajanjem.

ŽIČNO / BREZŽIČNO MOKRO / SUHO

2 KAPACITETI

*mokro/suho sesanje in AC/DC napajanje

HIBRIDNI SESALNIKI

ZMOGLJIVI IN
VSESTRANSKI

OGLEJTE SI VIDEO

www.makita.si/products/akumulatorski-sesalniki-z-zbiralnikom.html

https://www.makita.si/products/akumulatorski-sesalniki-z-zbiralnikom.html
https://www.youtube.com/watch?v=A8RH9Yp7gmM
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ROBOTSKI SESALNIKI
DRC MODELI

Makita robotski sesalnik je napredna tehnološka rešitev za 
avtomatsko čiščenje večjih površin. Inovativni sistem vodenja 

zagotavlja natančno čiščenje in večjo produktivnost.

VZORČNI NAKLJUČNI

UPRAVLJANJE 
Enostavno daljinsko 

upravljanje.

PRODUKTIVNOST
Avtomatizirajte vaše 

čiščenje in prihranite.

KAPACITETA
Velik 2,5 l zbiralnik za 

velike površine.

MNENJA UPORABNIKOV
"V vrtnem centru je potrebno vsakodnevno čiščenje med 

regali, za kar je Makita robotski sesalnik odličen!"

NAČINA ČIŠČENJA / VODENJA

Za čiščenje površin 
z veliko ovirami.

Za čiščenje velikih površin 
z malo ovirami.

VZORČNI NAČIN NAKLJUČNI NAČIN

2 NAČINA

AVTOMATSKO
ČIŠČENJE

ZA IZJEMNO PRODUKTIVNOST

www.makita.si/products/akumulatorski-robotski-sesalniki.html

https://www.makita.si/products/akumulatorski-robotski-sesalniki.html
https://www.makita.si/products/pribor-za-sesanje.html
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GARANCIJSKI POGOJI
2 letna razširjena garancija velja 
za vse Makita Li-ion akumulatorje 
kupljene posamezno ali v kompletu.

* več na www.makita.si/garancijski-pogoji.html GARANCIJSKI POGOJI
3 letna razširjena garancija 

velja za vse akumulatorske in 
električne Makita sesalnike.

* več na www.makita.si/garancijski-pogoji.html

AKUMULATORSKI SESALNIKI - IZJEMNO PRAKTIČNI IN VSESTRANSKI!

PRIBOR ZA SESALNIKE
SESANJE PRAHU/VODE ALI ODSESOVANJE PRAHU

MANJ KOT 0,1% GARANCIJSKIH 
REKLAMACIJ AKUMULATORJEV

Zanesljivost japonskega inženiringa, strog nadzor 
kakovosti in več kot 100 let tradicije so ključ, da bo 
Makita sesalnik vaš zvest spremljevalec vrsto let.

VELIKA IZBIRA
PRIBORA IN OPREME

2 LETI RAZŠIRJENE 
GARANCIJE 

3 LETA RAZŠIRJENE 
GARANCIJE 

www.makita.si/products/pribor-za-sesanje.html

https://www.makita.si/products/pribor-za-sesanje.html
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2 KAPACITETI

ROČNI SESALNIKI
DCL MODELI

Makita ročni sesalniki so priročna in zmogljiva 
rešitev za hitro čiščenje. Njihova kompaktna in lahka 

zasnova je odlična za vrsto različnih opravil.

0,75 l 0,4 l

MNENJA UPORABNIKOV
"Za vsakodnevno sesanje stanovanja (pribl. 80m²) 

nam odlično služi Makita ročni sesalnik. Je 
enostaven za uporabo in vedno pri roki."

"Nepogrešljiv. V frizerskem salonu večkrat dnevno 
uporabljamo Makita ročni sesalnik."

NIZKA TEŽA
Izredno lahka zasnova 

za lažje čiščenje.

MOBILNOST
Kompaktna zasnova za 

izredno mobilnost.

SHRANJEVANJE
Majhna zasnova omogoča 
enostavno shranjevanje.

PRIMERNA OBMOČJA UPORABE 
 à Vozila à Strežniške sobe à Delovne površine
 à Frizerski saloni à Stanovanja à Tesni prostori
 à Manjše pisarne à Police in regali

ZA HITRO ČIŠČENJE

VSESTRANSKI
IN UČINKOVITI

OGLEJTE SI VIDEO

www.makita.si/products/akumulatorski-ročni-sesalniki.html

https://www.makita.si/products/akumulatorski-ro%C4%8Dni-sesalniki.html
https://www.youtube.com/watch?v=8o4_L9oPHQs
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POKONČNI SESALNIKI
DVC MODELI

Prvi Makita pokončni sesalnik ponuja veliko kapaciteto, 
svobodo gibanja brez kabla in izjemno vsestranskost zahvaljujoč 

velikem naboru pribora shranjenega na ohišju sesalnika.

TALNA KRTAČA GIBLJIVA CEV

BREZ KABLOV
Izjemna mobilnost in doseg, 

brez omejitev kabla.

TALNA KRTAČA
Višinsko nastavljiva krtača 

odlična za preproge.

TIHO DELOVANJE
Izjemno tiho delovanje. 

67 dB(A) pri najvišji stopnji.

MNENJA UPORABNIKOV
"Izjemno navdušena! Stepalna krtača je odlična za preproge, z 
gibljivo cevjo pa dosežem vsa ostala težko dostopna mesta."

NASTAVITEV VIŠINE / VRSTE TAL

 à ≥10 mm preproga à 7 mm preproga à 3 mm preproga à ostala tla 

≤10 / 7 / 3 mm PREPROGA OSTALA TLA

2v 1

POKONČNI SESALNIK
ALI GIBLJIVA CEV

IZJEMNO
VSESTRANSKI

OGLEJTE SI VIDEO

*talna krtača se avtomatsko izklopi ko je v uporabi gibljiva cev

www.makita.si/products/akumulatorski-pokončni-sesalniki.html

https://www.makita.si/products/akumulatorski-pokon%C4%8Dni-sesalniki.html
https://youtu.be/V6_YTMi3DYs
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VSA ORODJA, KI JIH POTREBUJETE NA ISTEM LXT® 18 V SISTEMU

Danes je LXT® najbolj priljubljen akumulatorski sistem, 
ki se ponaša z največjim naborom 18 V orodij in pribora, 

ter se lahko pohvali z najhitrejšimi polnilnimi časi. 

Makita še naprej postavlja meje za moč in vzdržljivost 
in skrbi, da LXT® sistem prinaša vzdržljivo, zanesljivo 

orodje visokih zmogljivosti, ki so kos vsaki nalogi.

NAJHITREJŠE POLNJENJE NA TRGU - LXT POLNILNI ČASI

45 min

5,0 Ah

36 min

4,0 Ah

22 min

3,0 Ah

24 min

2,0 Ah

15 min

1,5 Ah

55 min

6,0 Ah

S čiščenja na urejanje okolice, brez 
problema - z Makita LXT® platformo.

EN AKUMULATOR
360+ ORODIJ

www.makita.si
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Pokrijte večje delovne površine v manj časa 
z akumulatorskimi sesalniki. Makita ročni, 

nahrbtni, klasični in robotski sesalniki ponujajo 
svobodno gibanje, brez kabla in povečajo vašo 

produktivnost, medtem ko njihova kakovost 
zagotavlja nizke stroške vzdrževanja. 

TEHNOLOGIJE
AKUMULATORSKIH SESALNIKOV

BREZKRTAČNI MOTOR  
Zasnova motorja brez ščetk ustvarja 

manj trenja za večjo moč, daljšo
življenjsko dobo in manj vzdrževanja.

AVTOMATSKO ODSESOVANJE  
AWS® tehnologija brezžično poveže orodje 
s sesalnikom za avtomatsko odsesovanje, 

ki se aktivira z zagonom orodja.

VISOKO UČINKOVIT FILTER  
Učinkovit 2 fazni filter, ki odstrani do 99,75% 

škodljivih delcev velikosti ≥3 mikronov iz 
pretoka zraka in vašega delovnega okolja.

STAR PROTECTION  
Makita orodja in akumulatorji so opremljeni 
s komunikacijsko tehnologijo, ki z izmenjavo 
podatkov nadzira delovne pogoje ter s tem 

ščiti pred pregrevanjem, prekomernim 
praznjenjem in preobremenitvijo.

www.makita.si



MAKITA d.o.o., 
Brnčičeva 17, 
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija 
T: +386 (0) 59 083 600, 
E: info@makita.si

MakitaSLO MakitaEasternEuropewww.makita.si

EN AKUMULATOR 
360+ ORODIJ

https://www.facebook.com/MakitaSLO
https://www.youtube.com/c/MakitaEasternEurope/videos

