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Sistemul cu bucle pentru unelte este o șină inovatoare 
pentru uneltele din plastic. Permite utilizatorului să plaseze 
diferite unelte în bucle fără a le ajusta. Materialul de înaltă 
calitate asigură calitate și durabilitate pe termen lung. 
Combinația de bucle de dfierite dimensiuni, sistemul cu un 
singur rând sau cu două rânduri vă permite să plasați cu 
ușurință unelte mai mari sau mai mici în buclele potrivite.

Soluția buclă-clip este un sistem inovativ datorită căruia, 
fiecare suport poate fi atașat ușor și sigur de centura dvs. 
Sistemul unic de blocare nu permite căderea produsului atunci 
când sistemul nu este atașat corect. Blocarea și deblocarea nu 
au fost niciodată atât de ușoare.

Sistemul de transport al rucsacului ține curelele de umăr 
ale rucsacului fixate și vă menține mâinile libere. Este conceput 
pentru a schimba presiunea și a reduce oboseala de pe umeri. 
Include un dispozitiv de blocare glisant, astfel încât să poată fi 
ajustat rapid.

Soluția Side-Gate vă permite să introduceți cu ușurință 
uneltele în suport fără să vă uitați la acesta. O caracteristică 
suplimentară de rotire permite ca unealta să fie menținută la 
un unghi confortabil. Este fabricată din oțel inoxidabil pentru 
longevitatea produsului și fixată cu patru nituri pentru o 
rezistență suplimentară.

Bucla de suport pentru centură este o combinație  robustă 
dintr-un inel din oțel și o bandă puternică din poliester pentru 
a agăța obiecte cu carabină. Păstrează obiectul în siguranță, 
permițând buzunarului să fie liber pentru alte accesorii. Bucla 
alunecă solid pe centură și rămâne acolo. Puteți folosi cât de 
multe bucle aveți nevoie - la îndemână pentru a prinde accesorii 
mici, cuțite și chei.

Soluții Tehnice:
Sistemul de curele cu catarame cu eliberare rapidă la capete, 
se poate desprinde cu ușurință de gențile pentru unelte și 
purtate pe talie ca o centură unelte ușoare. Se potrivește 
tuturor suporturilor precum și organizatoarelor de unelte.

Pielea naturală este netedă la exterior și cu aspect de piele 
de căprioară la interior. Rezistentă și tare pentru o durată lungă 
de viață, dar suficient de moale și suplă pentru un confort 
durabil, oferind în același timp o rezistență excelentă, inclusiv 
la abraziune. Pentru produsele care necesită o acoperire mai 
groasă - 1,8 până la 2,0 mm - a fost selectată o piele groasă 
asigurându-se un produs de calitate superioară.

Sistemul de suport pentru sarcini grele oferă suport 
suplimentar pentru cureaua de unelte și seturi super-grele prin 
distribuirea greutății între talie și umeri. Este confortabil de 
purtat, reducând stresul  pe parcursul zilei de lucru, datorită 
unui strat de amortizare extra gros de 20 mm.

Nituirea durabilă oferă o rezistență la rupere superioară. 
Niturile auto-perforate dintr-o bucată, cu șaibe, sunt utilizate în 
toate punctele unde apar solicitări ridicate. Pentru o rezistență 
mai mare, în locurile strategice sunt folosite saibe pe una sau 
ambele părți, sus și jos.

Baza rezistentă la apă este o soluție de înaltă calitate pentru 
gențile de unelte, rigidă, rezistentă la uzură și impermeabilă, 
păstrează uneltele uscate și le protejează de suprafețele 
umede. Baza din plastic întărit vă ajută, de asemenea, să vă 
păstrați geanta de unelte curată.

Soluția antiderapantă minimizează sau chiar evită 
accidentele cauzate de alunecare și cădere. Banda de 
polipropilenă de înaltă calitate are o suprafață cauciucată care 
vă ajută să vă mențineți uneltele în poziție și oferă o protecție 
suplimentară pentru a vă ajuta să prelungiți durata de viață a 
uneltelor dvs.

Buclele elastice asigură conținutul și păstrează uneltele dvs. 
la locul lor, în timp ce le transportați. Oferă o mare flexibilitate 
pentru organizarea uneltelor și accesoriilor. Buclele elastice au 
fost aplicate la o varietate mare de produse pentru a vă permite 
o utilizare maximă a kit-ului. Buclele se pot adapta pentru a se 
potrivi tuturor uneltelor și accesoriilor. 

Technologia 3L este o combinație unică din 3 straturi de 
poliesteri și spumă care oferă o amortizare suplimentară. 
Concepute pentru a fi durabile și rezistente la intemperii, aceste 
panouri uimitor de ușoare din polipropilenă sunt alcătuite din 
trei straturi compozite unite în siguranță în configurația dorită. 
Caracteristica inovatoare a acestor panouri de bază structurate 
este aceea că acestea pot fi modelate în orice formă.

Sistem de ghidaj cu șină este un sistem de organizare 
extrem de flexibil a genții dvs. O combinație perfectă de șine 
laterale din plastic și pereți de separare ușori care permit 
personalizarea compartimentelor individuale. Pereții de 
separare sunt confecționați din Triplex - o polipropilenă uimitor 
de ușoară - din panouri structurate pe 3 straturi. Fiecare 
separator poate fi deplasat de-a lungul șinelor asamblate pe 
pereții laterali.

5Makita | Accesorii pentru transport și depozitare | 4 | Accesorii pentru transport și depozitare | Makita

SOLUȚII TEHN
ICE



7Makita | Accesorii pentru transport și depozitare | 

CEA
MAI BUNĂ
ALEGERE 
MAKITA DE
MATERII 
PRIME, 
FITINGURI ȘI
ACCESORII
DE CALITATE

Materiale Fitinguri și accesorii

Poliester 600D

Poliester 1680D

Piele de înaltă calitate

Plasă

Material anti-derapant

Plasă aer 3D

Material Triplex

Carton tehnic

Polietilenă densitate mare

Folie termoizolantă 

Curele reflectorizante

Cârlig & Buclă

Bandă fermoar

Bandă elastică

Bandă polipropilenă

Mâner de plastic

Mâner de cauciuc

Mâner cu cadru
metalic

Mâner cu bandă de polipropilenă 
cu căptușeală

Carabină aluminiu

Carabină

Cataramă metalică
cu doi pini

Trăgător

Regulator

Ajustor

Buclă capăt centură

Cataramă cu
eliberare rapidă

Tik-tak cu 
eliberare rapidă

Protecție de umăr 
Makita capitonată

Protecție umăr 
cauciucată 

Picior metalic

Buton capsă 

Capsă

Nituri

Ochi carabină

Suport cadru lateral 
pentru ciocan 

Suport pentru 
ciocan oscilant

Suport pentru 
ciocan fix

Cadru din aluminiu

Bucle bit

Lanț bandă 
izolatoare

Compartiment bagaje

Buzunar pentru 
Smartphone

Buzunar pentru 
laptop

Buzunar pentru
documentatie

Suport cărți de 
vizită

Suport pentru pix

Suport pentru cuțit

Suport pentru 
șurubelniță

Suport pentru 
burghiu

Suport pentru daltă

Suport pentru clești

Material cauciuc

Simboluri:

Clip ruletă
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Sistem cu 
centură

E-05278
Suport pentru ruletă
și alte scule de mână

E-05284
Suport pentru dălți
și alte scule de mână

E-05262
Suport pentru cutter 
și alte scule de mână

E-05256
Suport pentru 
agățătoare de 
curea

E-05228
Suport reglabil pentru 
scule de mână și ciocan

E-05212
Suport reglabil 
pentru electricieni

E-05583
Suport pentru telefon

E-05599
Suport pentru termos

E-05608
Suport pentru cană 
tip termos

E-05309
Set agățători de curea - 3 buc.
E-05315
Set agățători de curea - 6 buc.

E-05153
Suport pentru montatori acoperiș și accesorii

E-05131
Suport pentru accesorii și 
scule de mână cu 2 buzunare

E-05125
Suport stânga/dreapta cu mâner
pentru accesorii și masină de găurit

E-05181
Suport pentru 
electricieni

E-05234
Suport lateral pentru ciocan

E-05147
Suport pentru accesorii și 
scule de mână cu 3 buzunare

E-05206
Suport cu fermoar
pentru acumulatori

E-05103
Suport stânga/dreapta 
pentru șurubelniță

E-05094
Suport stânga/dreapta 
pentru mașină de găurit

E-05240
Suport lateral pentru ciocan 
și toporE-05424

Geantă întărită 
pentru sculeE-05418

Geantă compartimentată 
pentru scule

E-05474
Geantă deschisă 
3-moduri

E-05480
Geantă deschisă de umăr 
cu 4 laturi

E-05496
Geantă semi-rigidă închisă

E-05549
Geantă închisă pentru 
fierăstrău cu lanț 

Sistem CUREA
Centura poate fi ușor detașată de orice geantă cu mașini și purtată în talie ca o centură pentru 

mașini ușoare. Centura pate fi ajustată, este flexibilă și convenabilă nevoilor dvs.
 Poate fi purtată cu orice suport de mașini Makita.

Sistem HAM DE UMĂR
Total nou pe piață – Sistemul unic cu centură cu catarame cu eliberare rapidă la capete face ca centura 
să fie multifuncțională. Centura cu căptușeală din cauciuc moale purtată pe umăr face ridicarea mult mai 
confortabilă. Se potrivește tuturor genților pentru unelte și mașini Makita.

E-05664
Geantă textilă pentru șina de 
ghidare de 1,4 m / 1,5 m

E-05446
Geantă închisă cu mâner

E-05670
Geantă textilă pentru șina 
de ghidare de 1 m

E-05577
Geantă/rucsac Roll-top 
orice anotimp

E-05561
Geantă Roll-top 
orice anotimp

E-05505
Geantă pentru laptop și scule 
de mână

E-05452
Geantă închisă pliabilă 34 L

 Peste 40 produse 

în sistem

E-05119
Suport stânga/dreapta
pentru mașină cu impact

E-05197
Suport pentru accesorii, 
scule de mână și ciocan

E-05468
Geantă închisă pliabilă 25 L

E-05430
Geantă deschisă 
cu mâner

E-05620
Geantă pentru mâncare 
cu ham de umăr

SOLUȚII TEHN
ICE
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Sistem cu centură

PESTE
40 PRODUSE
ÎN SISTEM

E-05290

 � Soluție unică - poate fi purtată pe talie ca o centură pentru unelte ușoare.

 �  Se potrivește tuturor suporturilor și genților pentru unelte și mașini.

 �  Centură de bază perfectă pentru diverse activități de lucru.

 �  Catarame cu eliberare rapidă pentru cuplare și decuplare ușoară.

 �  Insignă cu informații despre sistemul de centură-curea.

 �  Bază pentru a vă construi propriul set personalizat de unelte ușoare.
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Insignă de cauciuc cu sistemul centură-curea

Soluție unică – poate fi purtată ca centură pentru mașini ușoare.
Catarame cu eliberare rapidă pentru o cuplare si decuplare ușoară.

CUREA ȘI HAM DE UMĂR
CU ELIBERARE RAPIDĂ

1

2

3

4

Cataramă durabilă din polipropilenă de 40 mm

Protecție umăr confortabilă cu design modern

Curea de umăr cu lungime reglabilă

Curea rezistentă în culoarea albastru Makita

Cusături industriale pentru o rezistență suplimentară

Date tehnice

lungime 1300 mm

lățime 

greutate

capacitate

0,18 kg

înălțime 38 mm

lungime

în
ăl
țim

e

-

-

Se potrivește cu toate suporturile șI gențile 

pentru unelte și mașini. Este perfectă, de 

asemenea, ca și ham de umăr folosit cu 

diverse tipuri de genți Makita. O puteți 

purta pe umăr sau șolduri. Convenabil, 

funcțional, confortabil și durabil! Această 

centură vă ajută să fiți eficienți.

1

2

3

4
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Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 69 Lei
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SUPORTURI
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Makita, cea mai bună alegere.
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E-05094

Cod

E-05212

E-05284

E-05131

E-05240

E-05119

E-05228

E-05181

E-05153

E-05262

E-05103

E-05175

E-05147

E-05256

E-05197

E-05125

E-05234

E-05169

E-05278

E-05206

Suport reglabil pentru scule de mână și ciocan

Suport pentru cutter și alte scule de mână

Suport stânga/dreapta pentru mașină cu impact

Centură de lucru completă

Suport cu fermoar pentru acumulatori

Suport pentru agățătoare de curea

Suport stânga/dreapta pentru șurubelniță

Suport pentru accesorii și scule de mână cu 2 buzunare

Suport pentru ruletă și alte scule de mână

Suport pentru dălți și alte scule de mână

Suport reglabil pentru electricieni

Centură de lucru cu 3 suporturi

Suport pentru accesorii și scule de mână cu 3 buzunare

Suport pentru electricieni

Suport stânga/dreapta cu mâner pentru accesorii și masină de găurit

Suport pentru montatori acoperiș și accesorii

Suport lateral pentru ciocan

Suport lateral pentru ciocan și topor

Suport pentru accesorii, scule de mână și ciocan

Suport stânga/dreapta pentru mașină de găurit 14

Pagină

36

47

20

42

17

38

32

24

44

16

28

22

43

34

18

40

26

46

35

Cuprins:
Denumire
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E-05094

Uneltele nu sunt incluse

 � 2 tocuri pentru unelte pe laterale din bucle elastice.

 � 2 tocuri pentru burghie din piele naturală.

 � Vă eliberează mâinile pentru a vă putea deplasa în siguranță pe scări, acoperișuri și schele.

 � Înclinat pentru un echilibru mai bun: compatibil cu majoritatea mărcilor de mașini cu mâner T.

 � Acces ușor la mașină, formă unică pentru un echilibru mai bun.

 � Fabricat din material poliester 1680D pentru rezistență sporită.
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Curea din piele naturală cu buton metalic care menține în 
siguranță mașina atunci când urcați sau coborâți pe scară.

SUPORT STÂNGA/DREAPTA
PENTRU MAȘINĂ DE GĂURIT 

Confortabil pentru utilizatorii 
dreptaci și stângaci.

Design universal

2

3

7

8

5

1

6

4

1

2

3

4

5

6

7

Niturile și șaibele nichelate pentru o rezistență 
suplimentară asigură o utilizare durabilă

Toc pentru burghie din piele naturală asigură o 
depozitare comodă

Buclele laterale pentru diverse unelte si 
accesorii oferă multe opțiuni
  
Margini antiderapante cu suprafață cauciucată, 
pentru a evita accidentele de alunecare și cădere

Buclele elastice pentru stocare convenabilă a 
biților

Capse rigide din oțel pentru a imobiliza cureaua 
de siguranță atunci când este utilizată mașina

Buclă din bandă elastică pentru adaptor.
Construcția deschisă permite accesul ușor

Două butoane metalice fac ca tocul să fie mai 
versatil, pentru a fi utilizat cu mașini diferite

8

Date tehnice

lungime

lățime

greutate

capacitate

înălțime

170 mm

85 mm

0,30 kg

-

290 mm

în
ăl
țim

e

lățimelungime

MAȘINILE
NU CAD 

NICIODATĂ

Tehnologie revoluționară

Tehnologia antiderapantă este concepută 

pentru a ține orice fel de unelte  și 

accesorii cu capacitatea sa super 

lipicioasă și antiderapantă. Are capacitatea 

de a prinde strâns, fără a aluneca 

sau a glisa. Tehnologia antiderapantă 

minimizează sau chiar evită accidentele 

de alunecare și cădere la locul de muncă. 

Banda de polipropilenă de înaltă calitate 

cu suprafața cauciucată vă menține 

uneltele în poziție, făcând utilizarea  foarte 

durabila în orice conditie. Materialul este, 

de asemenea, inodor.

Tehnologia antiderapanta este utilizată în 

toate punctele de frecare de pe marginile 

buzunarului ca protecție perfectă împotriva 

căderilor accidentale. O caracteristică 

suplimentară a acestei benzi este 

rigiditatea care permite produsului

să-și păstreze forma și rezistența și, prin 

urmare, să mențină durata de viață a 

articolului.

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 159 Lei

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



E-05103
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Uneltele nu sunt incluse Uneltele nu sunt incluse

 � Vă eliberează mâinile pentru a vă putea deplasa în siguranță pe scări, acoperișuri și schele.

 � Ușor de apucat și ergonomic păstrează șurbelnița la îndemână.

 � Logo Makita vizibil cu design modern din cauciuc.

 � Fabricat din material poliester 1680D pentru rezistență sporită.

 � Poliesterul rezistent este acoperit cu suport din PVC.

Chingă anti-alunecare cu suprafață cauciucată pentru 
evitarea alunecării și căderii șurubelniței.

SUPORT STÂNGA/DREAPTA
PENTRU ȘURUBELNIȚĂ 

Cârlig și buclă pentru a imobiliza centura de siguranță

Partea din spate din folie de polipropilena

31

42

Bucle laterale elastice pentru unelte pentru a 
avea la indemana toate elementele esențiale

Partea din spate fabricată din folie de 
polipropilenă pentru a-și pastra forma dorită 
și rigiditatea

Curea de siguranță din bandă de 
polipropilenă cu reglare cu cârlig și buclă

Margini antiderapante cu suprafață 
cauciucată deasupra pentru a evita 
accidentele de alunecare și cădere

5

6

Cureaua cu cârlig și buclă ajută la menținerea curelei 
in spate cand este utilizat tocul pentru mașină

Poliesterul rezistent 1680D oferă o rezistență 
suplimentară 

1
2

3

6

5

4

E-05119

Construit pentru a fi durabil, dar ușor

Poate fi purtat pe orice centură Makita sau centură de îmbrăcăminte normală 

Acces ușor cu o singură mână 

 2 suporturi pentru unelte pe părțile laterale din buclă elastică pentru o mai buna organizare 

 2 bucle pentru burghie și o buclă deschisă pentru adaptorul rapid 

Vă eliberează mâinile pentru a vă putea deplasa în siguranță pe scări, acoperișuri și schele 

 �

 �

 �

 �

 �

 �
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1

2

3

4

5

6

7

Buclele elastice pentru burghie oferă depozitare 
convenabilă

Capse rigide din oțel inoxidabil, pentru o soluție 
ușoară de fixare și decuplare

Bucla pentru adaptor din bandă elastică. 
Construcția deschisă permite accesul ușor

Marginii antiderapante cu suprafață cauciucată 
deasupra pentru a evita accidentele de 
alunecare și cădere

Niturile și șaibele nichelate pentru o rezistență 
suplimentară asigură o utilizare de lungă durată 

Capse rigide din oțel inoxidabil pentru a 
imobiliza cureaua de siguranță atunci când este 
utilizată mașina

Buclele laterale pentru diverse unelte și 
accesorii oferă multe opțiuni

 Logo Makita - design tip păianjen

Curea din piele autentică, cu buton metalic, care ține mașina 
în siguranță atunci când urcați sau coborați pe scară.

SUPORT STÂNGA/DREAPTA
PENTRU MAȘINĂ CU IMPACT

Confortabil pentru utilizatorii 
dreptaci și stângaci.

Design universal

8

21 3

4

5

7

6

8

Date tehnice

lungime 85mm

lățime

greutate

capacitate

60 mm

0,11 kg

-

înălțime 320 mm

în
ăl
țim

e

lățimelungime

Date tehnice

lungime 155 mm

lățime

greutate

capacitate

75 mm

0,13 kg

-

înălțime 235 mm

în
ăl
țim

e

lățimelungime

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 69 Lei
Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 119 Lei

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



Uneltele nu sunt incluse Uneltele nu sunt incluse

E-05125

 � Sigur, convenabil și accesibil. Totul într-un singur loc.

 � 4 tocuri din piele naturală pentru unelte.

 � 6 bucle elastice pentru o organizare completă.

 � Dispune de o husă mare și adâncă pentru toate dispozitivele de fixare.

 � Rigidă, din poliester căptușit interior care va rezista anilor de uzură.

 � Vă păstrează uneltele accesibile la nevoie. Doar le apucați și puteți începe!
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Margini antiderapante cu suprafață 
cauciucată deasupra

Toc pentru cutter din piele naturală 

Două butoane metalice fac ca tocul să fie 
mai versatil, pentru a fi utilizat cu unelte de 
dimensiuni diferite

Mânerul ergonomic pe banda       
antiderapantă asigură transportul confortabil

Buclele elastice pentru burghie oferă 
depozitare convenabilă 

Toc din oțel inoxidabil pentru ruletă

Bucle elastice pentru toate obiectele 
indispensabile

Tocul pentru șurubelniță din piele naturală 
asigură o depozitare convenabilă în interior

Soluție elegantă a designului “păianjen Makita” pe partea 
din față a husei înconjurate de accesorii din piele.

Tocuri elastice pentru scule în interior

SUPORT STÂNGA/DREAPTA CU MÂNER
PENTRU ACCESORII ȘI MASINĂ DE GĂURIT Opțiuni 

multiple 
și ordine 
maximă

Confortabil pentru 
utilizatorii dreptaci și 
stângaci.

Design universal
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2

1

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
8

8

Genuine leather strap with a metal button

 � Realizat din poliester rezistent 1680D.
 � Cusături industriale solide pentru o durabilitate 

sporită.
 � Nituit pentru o rezistență sporită.
 � Numeroasele port-unelte elastice in interiorul 

suportului țin uneltele fixe și drepte.
 � Design deschis pentru un acces ușor și rapid.
 � Buzunar principal pentru unelte și buzunar 

frontal pentru mașină.

Clemă de susținere a ruletei din oțel inoxidabil

Capse rigide din oțel inoxidabil

Bucle elastice pentru biți și adaptor

Date tehnice

lungime 260 mm

lățime

greutate

capacitate

145 mm

0,55 kg

1,80 l

înălțime 270 mm

în
ăl
țim

e

lungime lățime

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 279 Lei

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



E-05131
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1

2

3

4

5

6

7

8

Uneltele nu sunt incluse

 � Bază perfectă pentru a începe cu setul de centuri profesionale pentru mașini.

 � 2 buzunare mari pentru a transporta toate echipamentele necesare și dispozitivele de fixare.

 � 3 tocuri din piele naturală.

 � 4 bucle laterale elastice pentru unelte ușor de accesat.

 � Inelul pentru a agăța diverse unelte și accesorii oferă stocare ușoară și rapidă cu clip.

 � Căptușeală durabilă din poliester pentru a rezista uzurii in timp.

Suport pentru șurubelniță din piele naturală         

Suport pentru cutter din piele naturală

Buzunarul frontal pentru elemente de fixare 
oferă identificarea rapidă a uneltei

Inel pentru agățarea diferitelor unelte și 
accesorii

Bandă elastică dedicată șurubelnițelor și altor 
unelte mici

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată

Buzunar principal cu margini antiderapante 

Nituirea extra durabilă a husei asigură o 
utilizare de lungă durată

SUPORT PENTRU ACCESORII ȘI SCULE DE MÂNĂ
CU 2 BUZUNARE

Inelul pentru agățarea diverselor unelte și accesorii oferă 
stocare cu clip ușoară și rapidă.

1

2

3

4

5
6

7

8

Întotdeauna unde este 
nevoie

Rezistență excelentă și sporită la 
abraziune, selectată pentru utilizare la 
produsele care necesită o piele groasă, 
pentru locașe speciale pentru unelte. 
Pielea groasă cu grosimea de 1,8 până la 
2,0 mm asigură o calitate superioară.
Este folosită în zonele cu utilizare intensă 
pentru a proteja împotriva deteriorării 
de instrumentele ascuțite: daltă, cuțit, 
șurubelniță etc.

Piele naturală 

Netedă la exterior șI cu aspect de piele de 
căprioară la interior. Rezistentă șI rigidă 
pentru o viață lungă, moale și suplă pentru 
confort. Pielea de calitate superioară este 
tăbăcită cu un amestec de uleiuri și ceară 
care îndeplinesc cerințele de utilizare 
intensă în oricare condiții atmosferice.

PIELE DE 
CALITATE, 
REZISTENTĂ
ÎN TIMP

Tocuri elastice pentru unelte în interior

lungime

lățime

greutate

capacitate

înălțime

în
ăl
țim

e

lățimelungime

260 mm

145 mm

0,51 kg

2,60 l

270 mm

Date tehnice
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Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 209 Lei

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



Suport 
versatil,
organizare 
completă

E-05147
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Uneltele nu sunt incluse

 � 3 buzunare spațioase pentru o varietate de unelte și accesorii.

 � 2 tocuri pentru unelte din piele naturală.

 � Transportă orice: cuie, piese, unelte, șuruburi, creioane, etc.

 � Transport comod cu o singură mână.

 � Stilul de apucare facil vă păstrează uneltele de bază la îndemână.

 � Conține mai multe buzunare și manșoane pentru o organizare completă.

Uneltele nu sunt incluse

SUPORT PENTRU ACCESORII ȘI SCULE DE MÂNĂ
CU 3 BUZUNARE

1

2

3

4

5

6

7

Toc pentru dalta, din piele naturala, nituit 
suplimentar protejeaza corect lama

Inelul pentru agătarea diverselor unelte și 
accesorii  oferă stocare ușoară și rapidă cu clip 

Mâner ergonomic plasat pe banda 
antiderapantă asigură transportul confortabil 

Toc din oțel inoxidabil pentru ruletă, ține orice 
ruletă obișnuită de constructor de la 3-10m 

Bucle elastice laterale pentru unelte, astfel încât 
să aveți la îndemână toate obiectele esențiale 

Nituire durabilă cu șaibe pentru o rezistență  
suplimentară

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată

Suportul stă confortabil pe orice centură  
Makita sau curea de îmbrăcăminte normală 

Logo vizibil Makita cu designul modern de 
păianjen Makita 

Buzunarul frontal poate păstra multe elemente 
de fixare și permite o identificare rapidă a 
obiectelor

8

9

10

Buclele elastic suplimentare din interiorul buzunarului aflate pe 
peretele din spate vă păstrează uneltele fixe și în poziție.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 � Toc pentru cutter din piele naturală.

 � Cusături industriale solide pentru 

durabilitate extra și protecție.

 � Bucle elastice pe laterale pentru a 

avea la îndemână toate obiectele 

esentiale.

 � Logo-ul Makita perfect vizibil cu 

designul modern al păianjenului 

Makita.

Date tehnice

lungime

lățime

greutate

capacitate

înălțime

în
ăl
țim

e

lățimelungime

320 mm

145 mm

0,67 kg

3,30 l

270 mm

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 269 Lei

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



25

E-05153
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 � Suport mare, ideal pentru tâmplari, tinichigii, grădinari și toți meșterii.

 � Organizează clar o varietate de unelte de mână, fix și sigur, si le împiedică să cadă.

 � Poate fi încărcat cu orice unealtă. Rezistent și durabil!

 � 3 tocuri din piele, pe laterale.

 � 3 tocuri elastice din bandă albastră.

 � 2 inele pentru a agăța orice de carabină.

Tocuri elastice pentru unelte în interior

Tocul ciocanului din oțel inoxidabil de tip Side-Gate se 
leagănă pentru a menține ciocanul în poziție verticală. 

SUPORT PENTRU MONTATORI ACOPERIȘ
ȘI ACCESORII

3 STRATURI 
PENTRU  

O MAI MARE 
REZISTENTĂ 

ȘI FORMĂ 
3D 

Suporturi în formă 3D 

Toate suporturile își păstrează forma 

datorită tehnologiei 3L. Rigide și 

rezistente la intemperii, dar moi și 

flexibile, proprietățile plasticului permit 

secțiunilor să fie readuse la forma lor 

originală - chiar și atunci când sunt 

strivite.

Uneltele nu sunt incluse

Toc de șurubelniță din piele naturală

Toc pentru cutter din piele naturală

Buzunarul frontal pentru elemenente de fixare 
oferă o identificare rapidă a obiectelor

Inel pentru agățarea diverselor unelte și 
accesorii

Tocul de ciocan Side-Gate din oțel inoxidabil se 
leagănă pentru a ține ciocanul în poziție verticală 

Toc pentru daltă, din piele naturală, extra 
nituit. Protejează proprietățile lamei
 
Bucle elastice laterale pentru a păstra 
toate obiectele esențiale la îndemână 

Mâner ergonomic care oferă un transport ușor

STRAT EXTERIOR
Poliester

STRAT INTERIOR 
Spumă sau material de rigidizare 

STRAT INTERN 
Poliester 

1

2

3

4

5

6

7

8
1

2
3

4

5

6

7

8

Date tehnice

lungime

lățime

greutate

capacitate

înălțime

în
ăl
țim

e

lățimelungime

145 mm

0,66 kg

2,60 l

270 mm

290 mm

O combinație unică cu trei straturi de 

poliesteri și spumă pentru a oferi o 

amortizare suplimentară.

Concepute pentru a fi rezistente și 

rigide, aceste panouri uimitor de ușoare 

din polipropilenă pot fi fixate în orice 

configurație dorită. Caracteristica 

inovatoare a acestor panouri structurate 

de bază înseamnă că pot fi modelate în 

orice formă.

Tehnologia 3L
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Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 279 Lei

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



E-05169

Uneltele nu sunt incluse Uneltele nu sunt incluse

 � Păstrează toate accesoriile și uneltele accesibile - chiar in jurul taliei!!

 � 5 buzunare încăpatoare pentru toate lucrurile tale.

 � 6 tocuri din piele pentru rezistență și durabilitate.

 � 2 tocuri cu bucle pe centura de lucru.

 � 10 bucle elastice pentru acces ușor la unelte și șurubelnițe suplimentare în afara buzunarelor.

 � Bretele căptușite pentru telefon integrate.

2 buzunare principale adânci pentru depozitarea în siguranță a 
uneltelor, 2 buzunare frontale pentru accesorii și buzunare mai 
mici în mijloc.

CENTURĂ DE LUCRU
CU 3 SUPORTURI 3 suporturi,

5 buzunare,
30 de tocuri

Potrivit pentru orice talie (ajustare 71-121 cm)

1

2

3

4

5

6

7

Buclă de plastic la capătului centurii pentru prevenirea atârnării

2 tocuri cu bucle pentru curea incluse în set

Inel pentru a agăța diverse unelte și accesorii

Toc pentru daltă din piele naturală

Inel extra pentru a fi utilizat cu carabina

Toc pentru ciocan realizat din oțel inoxidabil 

Tocuri elastice în interiorul buzunarelor principale 

Inele pentru utilizarea cu sistemul de suport 

Inele utile pentru a agăța orice de carabină

Toc pentru șurubelniță din piele naturală 

Construcție solidă cu nituire suplimentară

Toc pentru ruletă din oțel inoxidabil 

Toc din piele pentru unelte 

Bandă elastică dedicată șurubelnițelor 

Buzunar frontal pentru elemente de fixare si unelte mai mici 
 
Tocuri elastice în interiorul buzunarului principal

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată deasupra

Toc pentru cutter din piele naturală

Cârlig cu lanț în formă de T 

Cataramă din polipropilenă cu eliberare rapidă de 40 mm

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Bretelele nu sunt incluse

1

2

4

5 6

7

8

9

3

12

10

16

15

13

14

18

19

20

17

11

Date tehnice

lungime

lățime

greutate

capacitate

înălțime

în
ăl
țim

e

lungime

145 mm

1,34 kg

6,50 l

270 mm

640 mm
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Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 609 Lei

SUPORTURI ȘI CEN
TURI
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Uneltele nu sunt incluse

 � Fabricată din poliester rezistent de 1680D.

 � Cusături industriale solide pentru durabilitate suplimentară.

 � Nituită pentru o rezistentă cu adevărat incasabilă.

 � Suport pentru telefon mobil cu buzunar elastic inclus.

E-05175

Centură
de lucru
completă

| Accesorii pentru transport și depozitare | Makita28

Toc universal stânga/dreapta pentru mașina de găurit

 � Integrată cu hamul de umeri căptușit cu 

suport pentru telefon.

 � Perfect amortizată cu spumă de 20 mm 

grosime în interiorul centurii.

 � Design deschis pentru acces rapid și ușor

 � Număr mare de buzunare interne și externe.

 � Echipată cu agățători de curea.

 � Capse pentru fixare rapidă și decuplare 

rapidă.

 � Tocuri pentru cutter și șurubelniță din piele 

naturală.

 � Partea principală a centurii din piele de înaltă 
calitate. 

 � Căptușeală cu plasă cu uscare rapidă care 
vă face să vă simțiți confortabil în condiții de 
căldură și frig.

 � Logo-uri vizibile Makita pe fiecare parte a 
centurii.

O soluție 
completă 
pentru 
adevărații 
profesioniști

Bretelele nu sunt incluse.

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



E-05175
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Uneltele nu sunt incluse

 � Integrată cu hamul de umeri căptușit cu suport pentru telefon pentru rezultate optime.

 � Distribuie greutatea uneltelor în mod egal în jurul taliei pentru confort pe tot parcursul zilei.

 � Complet personalizabil. Poate fi încărcat cu suporturi și tocuri multiple.

 � Centură extra confortabilă pentru sarcini grele pentru toate echipamentele necesare chiar în jurul taliei.

 � Transporta orice, are buzunare și manșoane pentru cuie, piese, unelte, creioane etc.

 � Căptușeală cu plasă cu uscare rapidă care vă face să vă simțiți confortabil în condiții de căldură și frig.

CENTURĂ DE LUCRU
COMPLETĂ

Bretelele nu sunt incluse
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1

2

3

4

5

6

7

Cataramă cu doi pini pentru rezistență și siguranță

Logo păianjen Makita pe buclă

Buclă de curea de piele

Inele pentru hamul de umeri

Inel pentru agațare de carabină

Închidere cu fermoar echipat cu trăgător

Buzunar plat elastic în culoarea Makita

Buzunar extra plat elastic pe partea din față

Bucle elastice laterale pentru unelte mici

Inel pentru agățarea de unelte și accesorii

Buzunar principal adânc pentru depozitarea în     
siguranță a uneltelor

8

9

10

11

Toc pentru telefon cu buzunare elastic exterioare

12

13

14

15

16

17

18

Buzunar frontal pentru elemente de fixare și 
unelte  mai mici

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată 
în partea de sus

Punct de atașare suplimentar

Toc pentru șurubelniță din piele naturală

Toc pentru cutter din piele naturală

Logo vizibil Makita pe spate

Bandă elastică dedicată șurubelnițelor

Suport pentru ciocan din oțel inoxidabil

Se balansează pentru a menține ciocanul în 
poziție verticală

Mix de piele și bandă de polipropilenă 
rezistentă

Toc pentru șurubelniță din piele naturală

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Bucle elastice pentru biți în culoarea Makita

Capsă suplimentară pentru imobilizarea centurii

Buclă elastică pentru adaptor

Capse pentru cuplare si decuplare rapidă

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată 

Constructie solida cu armătură nituită

Buclă căptușită din 2 straturi de bandă 

Partea principală a centurii din piele de înaltă 
calitate

Agațătoare de curea inclusă

Rând dublu de găuri pentru rezistență și 
securitate

Logo vizibil Makita în relief pe centură

30

31

32

33

40 de tocuri 
și buzunare 
pentru 
diferite 
unelte

Soluția perfectă construită cu cele mai populare suporturi și 
curele Makita.

 � Buzunar adânc principal pentru depozitarea în 

siguranță a uneltelor și accesoriilor.

 � Toc pentru cutter din piele naturală.

 � Nituită pentru rezistență și durabilitate 

superioare.

 � Buzunar frontal pentru elemente de fixare și 

unelte mai mici.

 � Fabricat din poliester rezistent de 1680D.

 � Cusături industriale solide pentru extra 

durabilitate.

 � Margini antiderapante cu suprafață cauciucată.

 � Numeroase bucle elastice în tocul mașinii 

pentru biți și adaptoare.

 � Două butoane metalice îl fac și mai versatil.

Genuine leather strap with a metal buttonSuport pentru elemente de fixare cu 2 buzunare Suport pentru mașină poziționat perfect pe lateral

Logo vizibil Makita pe partea din spate a perniței capitonate 

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

15

16

11

12

13

18

14

17

19

20

21

22

23 24 25

26 27

28

29 30 31 32 33

Uneltele nu sunt incluse

Date tehnice

lungime 880 mm

lățime

greutate

capacitate

-

1,73 kg

2,78 l

înălțime 310 mm

lungime

în
ăl
țim

e

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 709 Lei

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



Uneltele nu sunt incluse

E-05181

 � Proiectat pentru a îndeplini cerințele electricianului profesionist.

 � 12 bucle elastice în față pentru acces ușor.

 � 8 suporturi cu margini antiderapante.

 � 3 bucle elastice pe laterale.

 � 2 buzunare principale adânci.

 � 1 suport din piele și 2 suporturi din poliester pe laterale.

32 | Accesorii pentru transport și depozitare | Makita

Buzunar principal pentru uneltele electricienilor

Suporturile elastice suplimentare din interiorul husei mențin uneltele 
în siguranță, bine organizate și în poziție verticală.

32 de 
suporturi 
pentru 
diferite 
tipuri de 
unelte

SUPORT
PENTRU ELECTRICIENI
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Uneltele nu sunt incluse

1

2

3

4

5

6

7

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată 
deasupra

Toc pentru cutter din piele naturală

Bandă elastică dedicată șurubelnițelor

Suport pentru ruletă din oțel inoxidabil

Carabina poate fi agățată de inel

Cârligul de tip lanț vă oferă acces la benzi     

Bucle din bandă elastică în afara buzunarului 

Bucle din poliester rezistent cauciucat 

Buzunar frontal pentru uneltele electricienilor

Suport lateral suplimenar din material în 3 straturi

8

1

2

3

4

5

6

7

10

9

8

9

10

Genuine leather strap with a metal button

 � Fabricat din poliester rezistent de 1680D.

 � Cusături industriale solide pentru o durabilitate 

sporită.

 � Nituită pentru o rezistență remarcabilă.

 � Suport de curea plin de bucle, conceput pentru 

a satisface nevoile electricienilor.

 � Design deschis pentru acces rapid și ușor.

 � Număr mare de buzunare interne și externe.

Ochi metalic pentru accesorii suplimentare

Suport cu bucle elastice pentru biți

Bucle pentru unelte din poliester 

 � Suportul stă confortabil pe orice curea Makita sau 

curea normală.

 � Suport din oțel inoxidabil pentru ruletă, ține orice ruletă 

obișnuită de constructor de 3-10 m.

 � Cârligul din lanț în formă de T oferă acces ușor la 

benzile de instalare.

 � Logo vizibil Makita cu design modern din cauciuc.

Date tehnice

lungime 250 mm

lățime

greutate

capacitate

125 mm

0,55 kg

1,70 l

în
ăl
țim

e

lățimelungime

înălțime 310 mm

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 209 Lei

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



E-05197 E-05206

 �

 �

 �

 �

 �

 �
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Date tehnice

Vă eliberează mâinile pentru a vă putea deplasa în siguranță pe scări, acoperișuri și schele 

Husă de bază perfectă pentru diverse activități de lucru

 Se așează confortabil pe orice centură Makita 

Vă menține uneltele la îndemână la nevoie

 Sigur, convenabil și accesibil

Conține buzunare și manșoane pentru piese, unelte, cuie, șurubelnițe, etc. 

 � Potrivit pentru constructori, dulgheri, mecanici, electricieni, meșteri, etc.

 � Stă confortabil pe orice centură Makita.

 � Transportă orice: cuie, piese, unelte, șuruburi, creioane, etc.

 � Stilul facil de apucare vă păstrează uneltele de bază la îndemână.

 � Bază pentru a vă construi propriul set de centuri personalizate pentru unelte.

Uneltele nu sunt incluse Uneltele nu sunt incluse

Bandă elastică albastră pentru telefon

Suport din oțel inoxidabil potrivit pentru orice ruletă de 3-10 m.
Soluție perfectă pentru acumulatori.

Suporturile elastice mențin uneltele sigure și în poziție verticală cu o 
bandă superioară suplimentară pentru a imobiliza uneltele mai lungi.

SUPORT CU FERMOAR
PENTRU ACUMULATORI

SUPORT PENTRU ACCESORII,
SCULE DE MÂNĂ ȘI CIOCAN

1 1

2

2

3

3

4 4

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată 
în partea de sus

Buzunare elastice pentru unelte mai mici

Buzunar principal pentru elemente de fixare 

Suport pentru ciocan din oțel inoxidabil

Suport din piele conceput pentru clești

Fermoar pentru depozitare sigură și anti-praf

Capse pentru imobilizarea clapetei 

În buzunarul principal pot intra până la doi 
acumulatori

Inel pentru a agăța orice de carabină

Benzi elastice dedicate șurubelnițelor5 5

Date tehnice

lungime 180 mm

lățime

greutate

capacitate

105 mm

0,25 kg

1,20 l

înălțime 185 mm

lățime

în
ăl
țim

e

lungime

Date tehnice

lungime 175 mm

lățime

greutate

capacitate

105 mm

0,24 kg

1,00 l

înălțime 185 mm

în
ăl
țim

e

lățimelungime

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 139 Lei
Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 139 Lei

Puteți folosi acest produs 
și în grădină sau pădure.

GRĂDINĂ
ȘI PĂDURE

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



Uneltele nu sunt incluse Uneltele nu sunt incluse

E-05212

 � Poate fi transportat în 4 moduri diferite, inclusiv prins de centură.

 � Se balansează pentru depozitare ușoară și sigură în orice poziție de lucru.

 � 5 bucle elastice pe partea din față pentru o depozitare convenabilă.

 � 2 suporturi din piele pentru o rezistență suplimentară.

 � 2 suporturi din poliester pe laterale pentru organizare completă.
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Poate fi purtat în 4 moduri diferite: pe o centură, agățat de buzunarul 
pieptului, la spate sau de buzunarul din față al pantalonilor

Șurub util pentru reglarea intensității oscilării Mod tradițional de a transporta suportul pe centură

Purtat pe buzunarul frontal oferă confort 
atunci când îngenuncheați

Atașat la buzunarul din spate al pantalonilor

Suportul poate fi agățat de buzunarul de la piept

SUPORT REGLABIL
PENTRU ELECTRICIENI
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1

2

3

4

5

6

7
2

1

3

4

5

6

7

8

Suport 
reglabil 
complet 
rotativ   
4-moduri

8

 � Spatele din folie de polipropilenă pentru a păstra 

rigiditatea și forma dorită.

 � Bucle elastice pe laterale pentru a avea toate 

obiectele esențiale la îndemână.

 � Suport pentru ruletă de 3-10 m.

Se balansează 
pentru a menține 
instrumentele 
întotdeauna în 
poziție verticală.

Șurub pentru a regla intensitatea oscilării

Suport pentru ruletă din oțel inoxidabil

2 bucle elastice pe laterale îți păstrează toate 
obiectele esențiale la îndemână

2 bucle laterale universale țin fixate uneltele 
mai mari

Carabină pentru stocare cu clip rapid inclus

2 tocuri universale din piele pentru 
organizarea sigură a uneltelor mai mari

Cârligul cu lanț în formă de T oferă acces la 
benzi

Partea din spate rigidizată pentru ergonomie

Date tehnice

lungime

lățime

greutate

capacitate

55 mm

0,28 kg

-

înălțime 205 mm

în
ăl
țim

e

lungime lățime

185 mm

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 139 Lei

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



E-05228
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Uneltele nu sunt incluse Uneltele nu sunt incluse

 � Poate fi transportat în 3 moduri diferite, inclusiv legat de centură.

 � Suport complet rotativ pentru acces ușor în orice poziție de lucru.

 � 5 bucle elastice pe partea din față pentru o depozitare convenabilă.

 � 2 suporturi universale din piele naturală pentru lucrurile esențiale.

 � 2 suporturi din poliester pe laterale pentru organizare completă.

 � Suport pentru ciocan din oțel inoxidabil, potrivit pentru orice ciocan.

Genuine leather strap with a metal button that holds the 
drill safety when climbing on or off the ladder.

SUPORT REGLABIL
PENTRU SCULE DE MÂNĂ ȘI CIOCAN

Șurub pentru a regla intensitatea oscilării

 2 tocuri largi pentru cuttere din piele naturală

Suport pentru ciocan din oțel inoxidabil, fixat 
de patru nituri pentru rezistență suplimentară

Bucle laterale elastice pentru a avea la 
îndemână toate elementele esențiale

Bandă elastică dedicată pentru alte unelte și 
accesorii mici

Două bucle deschise pe laterale pentru unelte 
mai lungi, cum ar fi șurubelnițele

Partea din spate din polipropilenă pentru 
păstrarea ridității și a formei

Logo Makita cu design modern din cauciuc

Poate fi atașat la buzunarul din spate al pantalonilor

Mod tradițional de a purta centura

In buzunarul din față, confortabil cand îngenuncheați

1

2

3

4

5

6

7

Suport 
pentru 
ciocan 
reglabil
3-moduri

8

 � Balans pentru a vă menține instrumentele 

mereu în poziție verticală.

 � Șurub util pentru a regla intensitatea oscilării.

 � Nituit pentru o rezistență cu adevărat 

remarcabilă.

 � Design deschis pentru acces rapid și ușor.

 � Număr mare de suporturi interne și externe.
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Poate fi purtat în 3 moduri diferite: pe centură, pe buzunarul din 
spate sau din față al pantalonilor.

 � Buclă pentru fixare pe curea cu lățime de până 

la 50 mm.

 � Bucle de curea din bandă de polipropilenă 

rezistentă.

 � Partea din spate din foaie de polipropilenă 

pentru păstrarea rigidității și a formei dorite.

 � Fabricat din poliester rezistent de 1680D.

 � Cusături industriale solide pentru o 

durabilitate suplimentară.

 � Buclele universale din piele țin în siguranță 

uneltele mai mar.

 � Compatibil cu toate tipurile de ciocane.

1

2

3

4

5

6

7

8

Suport complet rotativ și ajustabil

Date tehnice

lungime

lățime

greutate

capacitate

înălțime

în
ăl
țim

e

lungime lățime

-

85 mm

0,29 kg

205 mm

185 mm

Șurub util pentru a regla intensitatea balansului

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 139 Lei

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



E-05234

 � Suportul de ciocan din oțel side-gate se potrivește oricărui ciocan.

 � 2 bucle elastice suplimentare pentru creion sau șurubelniță.

 � Se așează confortabil pe orice centură Makita.

 � Fabricat din poliester durabil pentru a rezistență îndelungată la uzură.

 � Suport de bază perfect pentru diverse activități de lucru.
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SUPORT LATERAL
PENTRU CIOCAN

Suportul pentru ciocan din oțel inoxidabil side-gate se 
leagănă pentru a menține ciocanul în poziție verticală.

DESIGN 
SNAP-IN 
PENTRU
UTILIZARE
COMODĂ

Suport tip Side Gate pentru 
ciocan din oțel inoxidabil

Soluție utilă ce vă permite să puneți cu 

ușurință instrumentul fără a privi suportul. 

Funcția de oscilare menține instrumentul 

la un unghi confortabil. Nituit pentru o 

rezistență cu adevărat industrială.
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Uneltele nu sunt incluse

2

3

4

Suport pentru ciocan din oțel inoxidabil

Spate din polipropilenă pentru a păstra 
rigiditatea

Bucle elastice pentru toate obiectele esențiale

Buclă pentru fixare pe curea cu lățime de până 
la 50 mm

Se balansează pentru a păstra ciocanul vertical5

Compatibil cu toate tipurile de ciocane de construcții

1

2

3

4

5

1

Date tehnice

lungime 110 mm

lățime

greutate

capacitate

70 mm

0,15 kg

înălțime 165 mm

lățimelungime

în
ăl
țim

e

-

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 89 Lei

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



Uneltele nu sunt incluse

E-05240 E-05256

 �

 �

 �

 �

 �
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Suport din oțel inoxidabil care se potrivește oricărui instrument cu clemă 

Bucle elastice suplimentare pentru creion sau șurubelniță 

 Stă confortabil pe orice centură Makita

      Fabricat din poliester durabil pentru a rezista în timp

   Stilul de apucare facil vă menține unelte de bază la îndemână

 � Suport pentru ciocan și topor din oțel inoxidabil.

 � 2 bucle elastice pe laterale pentru depozitare suplimentară.

 � Sigur, convenabil și accesibil.

 � Păstrează uneltele la îndemână când este necesar.

 � Stă confortabil pe orice centură Makita.

 � Fabricat din poliester dur pentru a rezista uzurii în timp.

Suport din oțel inoxidabil compatibil cu orice ruletă, mașini și 
alte unelte care pot fi agățate.

Partea din spate din polipropilenă pentru rigiditate

SUPORT PENTRU
AGĂȚĂTOARE DE CUREA

SUPORT LATERAL
PENTRU CIOCAN ȘI TOPOR

Uneltele nu sunt incluse

1

2

3

4

Suport pentru ciocan din oțel inoxidabil

Se balansează pentru a menține ciocanul 
vertical

Bucle elastice pentru toate obiectele esențiale

Bucla se potrivește cu orice curea de până la 
50 mm lățime

Partea din spate din polipropilenă pentru a 
păstra forma originală

5

1

2

3

4

Buclă elastică dedicată șurubelnițelor

Logo Makita cu design modern din cauciuc

Spate din polipropilenă pentru a păstra forma 
originală

Potrivit pentru a agăța orice cu clemă

Suport pentru ruletă din oțel inoxidabil5

Ține toate tipurile de ciocane, topoare și bardă pentru 
constructori, dulgheri și tâmplari.

1

2

3

4

5

1

2

3

4 5

Date tehnice

lungime

lățime

greutate

capacitate

înălțime

lățimelungime

în
ăl
țim

e

110 mm

65 mm

0,13 kg

165 mm

-

Date tehnice

lungime

lățime

greutate

capacitate

înălțime

în
ăl
țim

e

lățimelungime

110 mm

15 mm

0,09 kg

165 mm

-

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 89 Lei
Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 69 Lei

Puteți folosi acest produs 
și în grădină sau pădure.

GRĂDINĂ
ȘI PĂDURE

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



E-05262

LOREM
IPSUM

Unique design - suitable for left and right handed users.

Holds any standard sized cordless or mains powered drill.

Extra durable industrial stitching.

Made of strong 1680 denier polyester.

Holds any standard sized cordless or mains powered drill.

Fits any MAKITA Tool Belt or Blue collection II Bags’ Shoulder Strap.

 �

 �

 �

 �

 �

 �

45

Genuine leather strap with a metal button that holds the 
drill safety when climbing on or off the ladder.

Genuine leather strap with a metal button

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Screwdriver holder made of real leather.

Wide knife slot made of real leather.

Front pocket holds plenty of fixings and 
provide quick tool identification.

D-ring for hanging various tools and acces-
sories. 

Elastic band dedicated for screwdrivers and 
other small tools.

Gumowy walek.

Durable riveting.

8 8 Elastic band loops inside the main pocket 
keep longer tools and better organize the

POUCHES & HOLDERS
SOLUȚII TEHN

ICE
IN

TRODUCERE
CURELE ȘI BRETELE

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI

STAN
DS & SETS

LOGISTIC IN
FORM

ATION

he
ig

ht

widthlength

Date tehnice Metric Imperial

lungime 170 mm 6¾ in

lățime

greutate

capacitate

85 mm

0,25 kg

0,25 kg

3¼ in

0,57 lb

0,57 lb

înălțime 290 mm 11½ in

Uneltele nu sunt incluse

 � Suport multifuncțional, căptușit cu poliester durabil pentru a rezista la utilizării frecvente.

 � Formă ergonomică, conceput pentru a fi universal, atât pentru cutter cât și pentru unelte.

 � 2 bucle elastice suplimentare pe laterale pentru a ține șurubelnița sau creionul.

 � Mic, dar inteligent. Vă ține instrumentele la îndemână la nevoie.

 � Bucla pentru fixare se potrivește cu orice curea cu lățimea de până la 50 mm.

 � Vă eliberează mâinile pentru a vă putea deplasa în siguranță pe scări, acoperișuri și schele.

Marginile antiderapante cu suprafața cauciucată evită
accidente de alunecare și cădere.
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SUPORT PENTRU CUTTER
ȘI ALTE SCULE DE MÂNĂ

Nituire durabilă

Nituri din oțel inoxidabil

Oferă o rezistență cu adevărat 

remarcabilă. Niturile fixează împreună 

două sau mai multe bucăți de material de 

diferite grosimi, oferind rezistența maximă 

pentru cele mai dificile lucrări. Acest lucru 

servește, de asemenea, la consolidarea 

cusăturilor și oferă calitate tuturor 

produselor expuse sarcinilor grele.

Nituri puternice dintr-o singură bucată, cu 

șaibe, utilizate în toate punctele produselor 

cu solicitări ridicate. Confecționate din oțel 

pentru a asigura protecție și a servi ani 

întregi. Șaibele sunt utilizate pe una sau 

ambele părți pentru o rezistență mai mare 

în locurile strategice.

NITUIREA 
EXTRA 
OFERĂ O
DIFERENȚĂ 
REALĂ

1

2

5

3

4

1

2

3

4

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată 
în partea de sus

2 bucle elastice pentru obiectele esențiale

Formă specială potrivită perfect cuterului sau 
foarfecei

Stă confortabil pe orice centură Makita

Nituit pentru durabilitate și viață lungă5

Puteți folosi acest produs 
și în grădină sau pădure.

Date tehnice Metric Imperial

lungime 100 mm    3    in

lățime

greutate

capacitate

50 mm

0,08 kg

2 in

0,18 lb

înălțime 200 mm 7    in

în
ăl
țim

e

lățimelungime

- -
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Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 69 Lei

GRĂDINĂ
ȘI PĂDURE

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



E-05278 E-05284

 �

 �

 �

 �

 �

 �
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Uneltele nu sunt incluse Uneltele nu sunt incluse

Suport durabil pentru a vă menține daltele în siguranță 

 3 buzunare separate pentru dalte sau alte unelte ascuțite

 Depozitează instrumentele pe verticală pentru identificare și acces ușor 

Construcție rezistentă cu căptușeală din polipropilenă

Cusătură dublă în jurul tocului pentru a vă asigura că țesăturile nu se deșiră sau rup

Construit pentru a fi durabil, dar ușor 

 � Suport reglabil și ușor de utilizat pentru ruletă.

 � Buzunar special conceput, cu găuri pentru a masura fără a scoate ruleta.

 � 2 bucle laterale pentru creioane, șurubelnițe și alte obiecte mai mici.

 � Fabricat din poliester durabil pentru a rezista uzurii în timp.

 � Construit pentru a fi durabil, dar ușor.

 � Poate fi purtat pe orice centură Makita sau centură de îmbrăcăminte normală.

 � Poate fi folosit pentru rulete de 3 - 10 m.

SUPORT PENTRU DĂLȚI
ȘI ALTE SCULE DE MÂNĂ

SUPORT PENTRU RULETĂ
ȘI ALTE SCULE DE MÂNĂ

Partea din spate rigidă permite scoaterea cu ușurință a ruletei

Mărime universală

Un design special și inovator care încorporează un interior 
din polipropilenă subțire, rezistent și elastic.

1

2

3

4

5

6

Buclă elastică dedicată șurubelnițelor și altor 
unelte mici

Închidere mobilă fixată de două nituri pe laterale

Clapetă de acoperire pentru fixarea ruletei cu 
opțiunea de deplasare în sus și în jos

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată 
în partea de sus

Sta confortabil pe orice centură Makita de 
până la 50 mm lățime

Gaură laterală pentru o utilizare ușoară, fără a 
scoate ruleta

Nituit pentru durabilitate și durată lungă de viață

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată în partea de sus 
pentru a evita accidentele de alunecare și cădere.

1

12

2

3

3
4

4

5

5

7

9

6

8

6

1

2

3

4

5

6

Spate din polipropilenă pentru a păstra 
rigiditatea și durabilitatea

Bandă de cauciuc pentru a menține dalta 
lungă fixă și dreaptă pentru a evita căderea

Margini antiderapante cu suprafață 
cauciucată în partea de sus.

Buzunare frontale pentru dalte mai mici sau 
unelte ușoare

Benzi elastice pe laturi dedicate șurubelnițelor 
și altor unelte mici

Interiorul din polipropilenă protejează 
buzunarele împotriva capătului ascuțit al 
daltei

7

8

9

Partea inferioară a suportului bine protejată 
cu patru nituri suplimentare pentru a preveni 
orice deteriorare

Nituit pentru durabilitate și durată lungă 
de viață. Nituri din oțel inoxidabil și șaibe 
nichelate

Logo Makita vizibil cu design
modern din cauciuc

Date tehnice

lungime

lățime

greutate

capacitate

80 mm

0,14 kg

înălțime

lățimelungime

în
ăl
țim

e

110 mm

165 mm

-

Date tehnice

lungime 100 mm

lățime

greutate

capacitate

60 mm

0,16 kg

0,30 l

înălțime 270 mm

în
ăl
țim

e

lățimelungime

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 69 Lei Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 109 Lei

SUPORTURI ȘI CEN
TURI



CURELE
ȘI BRETELE
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E-05290

Cod

E-05337

E-05315

E-05387

E-05359

E-05309

E-05371

E-05343

E-05321

E-05365

Set agățători de curea - 6 buc.

Curea din piele maro - măsura M

Set agățători de curea - 3 buc.

Curea cu eliberare rapidă și agățătoare

Curea din piele neagră - măsura L

Curea din piele neagră cu agățătoare

Curea din piele maro - măsura L

Curea căptușită cu agățătoare

Curea din piele neagră - măsura M

Curea și ham de umăr cu eliberare rapidă 10

Pagină

54

50

57

56

50

57

55

52

56

Cuprins:
Nume

E-05393

E-05402 Bretele de umeri cu clipsuri

Ham de umeri căptușit cu suport pentru telefon 58

60
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Makita, cea mai bună alegere.

CURELE ȘI BRETELE



5151

CUREA 
PERSONALIZATĂ 
CU PUNCTE 
DE ATAȘARE 
SUPLIMENTARE

Agațători de curea

Agațătorile de curea sunt pe deplin 

compatibile cu toate centurile de lucru 

Makita, oferind o soluție eficientă de 

personalizare a curelei pentru transportul 

lucrurilor de care aveți nevoie.

Inelul din oțel înseamnă că puteți agăța 

orice ce are o carabină și oferă acces 

ușor la toate spațiile de stocare rapide 

cu clemă. Ușoară și flexibilă, precum și 

puternică și durabilă, agățătoarea a fost 

marcată discret cu logo Makita printr-o 

insignă modernă din cauciuc.
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Genuine leather strap with a metal button that holds the 
drill safety when climbing on or off the ladder.
O soluție simplă și eficientă de personalizare a centurii 
pentru a transporta lucrurile de care aveți nevoie.

 � Permite ca centura să fie complet personalizată.

 � Agațătoare de curea multifuncțională pentru sarcini grele.

 � Se potriveste dimensiunilor ruletei, genților atașabile și cu orice altceva cu carabină.

 � Permite buzunarului dvs. să fie liber pentru alte obiecte, cum ar fi telefonul mobil.

 � Poate fi purtată pe orice centură Makita sau centură de îmbrăcăminte normală.

E-05309

E-05315

SET AGĂȚĂTORI DE CUREA – 3 BUC.

SET AGĂȚĂTORI DE CUREA – 6 BUC.

Inel multifuncțional de 30 mm pe bucla curelei

1

2

3

4

5

Compatibil cu toate centurile de lucru Makita

Inel util pentru a agăța orice cu carabină

Inel cu bandă de 30 mm

Insignă informativă cu sistem de curele

Cusături industriale puternice

Date tehnice

lungime 41 mm

lățime

greutate

capacitate

0,03 kg

înălțime 129 mm

în
ăl
țim

e

lungime

-

-

1

2

3

4

5
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Cureaua nu este inclusă

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus - E-05309: 49 Lei  | E-05315:  69 Lei

CURELE ȘI BRETELE



E-05321

 � Baza perfectă pentru a construi un set personalizat de centură pentru unelte.

 � Pentru sarcini super-grele. Nu te va dezamăgi niciodată!

 � Confortabil de purtat chiar și atunci când transportați articole grele.

 � Finisare extrem de durabilă, căptușeală foarte groasă și cataramă cu role cu doi pini.

 � Include suport pentru buclă de curea pentru a agăța orice cu carabina.

 � Combinație de piele rezistentă cu bandă de poliester ușoară, dar de mare capacitate.
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CUREA CĂPTUȘITĂ
CU AGĂȚĂTOARE

Makita | Accesorii pentru transport și depozitare | 

 � Cataramă cu role pentru utilizare convenabilă.

 � Finisaj de înaltă calitate.

 � Rezistență excelentă și rezistență adăugată la 

abraziune.

 � Logo metalic Makita pe bucla centurii din față.

 � Opțiuni nelimitate - poate fi utilizat cu toate 

suporturile Makita.

Poate fi purtată cu bretele datorită sistemului de suport pentru 
sarcini grele. Se potrivește cu dimensiunile taliei de 73 - 129 cm.

1

2

3

4

5

6

7

Fabricată parțial din piele naturală de înaltă 
calitate

Inele metalice pentru bretelele de suport

Inele metalice suplimentare pentru accesori

Agățătoare de curea inclusă

Nituită pentru o rezistență cu adevărat 
remarcabilă

Partea interioară realizată din plasă 3D permite 
fluxul de aer

Buclă suplimentară din piele pentru a menține 
centura bine fixată

Logo metalic Makita, pe centură, cu design 
păianjen

Cataramă cu doi pini pentru o siguranță 
suplimentară

Două rânduri de găuri cu diametrul de 4,5 mm

8

9

10

Inele metalice pentru bretele Căptușită complet cu spumă de 20 mm pentru confort

Genuine leather strap with a metal button

 � Fabricată din poliester rezistent de 1680 D.

 � Cusături industriale puternice pentru o 

durabilitate suplimentară.

 � Nituită pentru o rezistență cu adevărat 

remarcabilă.

 � Agățătoare de curea inclusă.

 � Inele metalice pentru bretele la nevoie.

Perfect amortizat cu spumă de 20 mm grosime

Logo Makita pe bucla centurii din față

 � Combinație de piele rezistentă cu bandă 

industrială ușoară.

 � Poate fi utilizată cu bretele datorită sistemului 

de susținere a sarcinilor grele.

53

1

2

3
4

5

6

7

89

10

Combinație de piele cu bandă industrială Logo Makita în relief pe capătul centurii

Extra
durabilă 
și foarte 
confortabilă

în
ăl
țim

e

lungime

Date tehnice

lungime 880 mm

lățime

greutate

capacitate

0,66 kg

înălțime 100 mm

30 mm

-

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 249 Lei

CURELE ȘI BRETELE



E-05337 E-05343

 �

 �

 �

 �

 �
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Fabricată dintr-o singură bucată de piele

Construcție rezistentă cu armătură nituită

Pentru fanii Makita. Ideală pentru muncă, ideală pentru utilizarea de zi cu zi

Cataramă cu doi pini pe centura de piele neagră cu lățimea de 50 mm

Suport buclă curea inclus pentru a agăța orice cu carabină

 � Curea de bază perfectă pentru diverse activități de lucru.

 � Baza pentru construirea propriului set de centură personalizat pentru unelte.

 � Asigurată cu o cataramă din plastic durabil, cu impact ridicat.

 � Include agățătoare de curea pentru a agăța orice cu carabină.

 � Construită pentru transportul mai multor suporturi ușoare.

 � Cusătură dublă în jurul centurii pentru a vă asigura că țesăturile nu se destramă.

CUREA CU ELIBERARE RAPIDĂ
ȘI AGĂȚĂTOARE

CUREA DIN PIELE NEAGRĂ
CU AGĂȚĂTOARE 

1

2

3

4

Cataramă cu eliberare rapidă din 
polipropilenă de 50 mm

Agățătoare de curea inclusă

Potrivită pentru orice suport Makita

Interior cu cârlig și buclă pentru ajustarea 
lungimii

Logo-ul Makita gravat pe cataramă5

1

2

3

4

Două rânduri de găuri cu diametrul de 4,5 mm

Nituită pentru o rezistență cu adevărat 
remarcabilă

Cataramă cu doi pini pentru rezistență și 
siguranță

Cataramă cu role pentru utilizare convenabilă

Agățătoare de curea inclusă5

Logo Makita gravat pe catarama centurii

Curea din polietilenă în interior pentru a păstra forma verticală a 
centurii și a evita răsucirea.

Fabricată din piele de vacă dintr-o singură bucată, lată de 50 mm. 
Potrivită pentru toate mărimile (reglabilă 73 - 119 cm)

Logo metalic Makita pe bucla centurii

1

2
3

4

5

1

2

3

4

5

Date tehnice

lungime

în
ăl
țim

e

lungime 1550 mm

lățime

greutate

capacitate

0,25 kg

înălțime 50 mm

-

-

lungime

în
ăl
țim

e

Date tehnice

lungime 1380 mm

lățime

greutate

capacitate

0,30 kg

înălțime 48 mm

-

-

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 89 Lei Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 159 Lei

CURELE ȘI BRETELE
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Genuine leather strap with a metal button that holds the 
drill safety when climbing on or off the ladder.
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Genuine leather strap with a metal button that holds the 
drill safety when climbing on or off the ladder.
Realizată din piele naturală.

Cataramă și buclă finisate cu nichel de cea mai bună calitate, 
pentru un design premium.

 �

 �

 �

 �

 �

Fiecare fan Makita va avea nevoie de această centură

Curea perfectă de purtat cu blugi sau pantaloni

Două dimensiuni disponibile: M și L 

Logo discret pe bucla metalică cu finisaj elegant 

Calitate de lungă durată. Fabricată dintr-o singură bucată de piele

 � Curea perfectă pentru fanii Makita.

 � Ideală pentru muncă, ideală pentru utilizarea de zi cu zi.

 � Două dimensiuni disponibile: M și L.

 � Logo discret pe bucla metalică cu finisare elegantă.

 � Calitate de lungă durată. Fabricat dintr-o singură bucată de piele.

E-05359 E-05371

E-05365 E-05387
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1

2

3

Bucla suplimentară din piele menține centura 
bine fixată

Șurub pentru reglarea lungimii. Pur și simplu 
deșurubați și tăiați centura pentru lungimea 
necesară

Marginile extrem de finisate ale centurii 
pentru un design premium

CUREA DIN PIELE NEAGRĂ - MĂSURA M CUREA DIN PIELE MARO - MĂSURA M

CUREA DIN PIELE NEAGRĂ - MĂSURA L CUREA DIN PIELE MARO - MĂSURA L

Șurub pentru ajustarea lungimii

1

2

3

4

5

6

4

5

6

O singură bucată de piele premium 40 mm 
lățime
 
Logo metalic Makita în relief

Suprafață nichelată a cataramei cu finisare de 
cea mai bună calitate

Versiunile M și L acoperă toate dimensiunile taliei

lungime

în
ăl
țim

e

Date tehnice

M

L

lungime 1130 mm

greutate 0,20 kg

înălțime 38 mm

lungime 1330 mm

greutate 0,23 kg

înălțime 38 mm

Date tehnice

lungime

în
ăl
țim

e

M

L

greutate 0,20 kg

înălțime 38 mm

lungime 1330 mm

greutate 0,23 kg

înălțime 38 mm

1130 mmlungime

CURELE ȘI BRETELE

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 159 Lei Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 159 Lei



E-05393
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Uneltele nu sunt incluse

 � Conceput pentru uz profesional.

 � Suport pentru telefon inclus.

 � Formă perfectă, nu va aluneca de pe umeri pentru confortul întregii zile.

 � Ușoară și confortabilă, incredibil de rezistentă și durabilă.

 � Reglarea pe piept se potrivește cu o gamă largă de dimensiuni ale corpului.

 � Integrat cu set de curele pentru unelte grele pentru cele mai bune rezultate.

SUPORT
SUPLIMENTAR 
PENTRU UN 
CONFORT   
MAI BUN

Sistemul de transport ține curelele de umăr ale bretelelor în poziție 
sigură. Reducere stresul în timpul zilei de lucru.

HAM DE UMERI CĂPTUȘIT
CU SUPORT PENTRU TELEFON

1

2

3

4

5

6

7

Partea interioară din plasă 3D menține fluxul de aer

Suport pentru telefon cu părți laterale elastice

Curele de umăr perfect modelate

Reglaje la îndemână pentru controlul ușor al 
dimensiunilor

Sistemul de transport menține curelele de umăr 
în poziție

Suport de telefon mobil pe partea din față

Cataramă cu eliberare rapidă de 25 mm pe cureaua 
de piept

Buclele elastice imobilizează curelele

Elemente de reglare pentru ajustarea rapidă a 
dimensiunii

Carabine metalice pentru conectarea la centură

8

9

10

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Buclă de suspendare suplimentară

Sistem de suport pentru 
sarcini grele 

Oferă suport suplimentar pentru bretele și 

telefon distribuind greutatea între talie și 

umeri. Reduce stresul pe parcursul zilei de 

lucru datorită căptușelii extra groase de 

20 mm. Ameliorează durerile de șold și de 

spate. Acest design împiedică curelele să 

cadă  de pe umeri.

Ușor de pus și de scos, doar eliberați 

cureaua reglabilă de la piept și cârligele 

metalice.

Date tehnice

lungime 520 mm

lățime

greutate

capacitate

23 mm

0,47 kg

-

înălțime 410 mm

în
ăl
țim

e
lungime lungime
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Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 209 Lei

CURELE ȘI BRETELE



E-05402

 � Create pentru a transfera greutatea de la talie la umeri.

 � Complet reglabile, o mărime potrivită tuturor.

 � Bretele cu 3 puncte pentru eliminarea greutăți de pe spate.

 � Durabile și confecționate dintr-o bandă elastică albastră rezistentă.

 � Se potrivește atât cu pantaloni de lucru cât și cu pantaloni obișnuiți sau blugi.

Concepute pentru a se potrivi atât pantalonilor de lucru, cât și 
pantalonilor obișnuiți sau blugilor. Pentru adevărații fani Makita 
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BRETELE DE UMERI
CU CLIPSURI

1

2

3

4

Pernuța căptușită asigură confortul 
utilizatorului

Fabricat dintr-o bandă elastică puternică de 
50 mm 

Element de reglare nichelat de înaltă calitate

Logo multiplu vizibil Makita

Cleme de fixare din oțel rezistent5

1

2

3

4

5

Mărime 
universală

 � Curele de umăr confortabile cu opțiuni de 

reglare a dimensiunii.

 � Cusături industriale puternice pentru o 

durabilitate suplimentară.

 � Proiectate pentru uz profesional.

 � Complet reglabile, o singură mărime se 

potrivește tuturor.

Pernuță cu două fețe, bine căptusită

Cleme de fixare rezistente

 � Conceput pentru a distribui greutatea între 

talie și umeri.

 � Proiectate în culoarea albastru Makita cu 

logo-uri Makita albe mari.

 � Culoarea și sigla se evidențiază atunci când 

vizibilitatea scade.
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Se potrivește tuturor dimensiunilor (73-129 cm)

Date tehnice

lungime 50 mm

lățime

greutate

capacitate

-

0,24 kg

-

înălțime universal

lungime lungime

în
ăl
țim

e

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 139 Lei

Puteți folosi acest produs 
și în grădină sau pădure.

GRĂDINĂ
ȘI PĂDURE

CURELE ȘI BRETELE



GENȚI ȘI 
RUCSACURI
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E-05418

Cod

E-05533

E-05452

E-05561

E-05577

E-05430

E-05549

E-05505

E-05474

E-05424

E-05496

E-05468

E-05511

E-05446

E-05555

E-05480

E-05527

Geantă închisă pentru fierăstrău cu lanț

Geantă deschisă cu mâner

Geantă semi-rigidă închisă

Geantă pentru scule de mână tip găleată

Geantă întărită pentru scule

Geantă închisă pliabilă 34 L

Geantă pliabilă pentru scule de mână

Geantă deschisă de umăr cu 4 laturi

Geantă închisă pliabilă 25 L

Geantă pentru laptop și scule de mână

Geantă închisă cu mâner

Geantă deschisă 3-moduri

Rucsac Roll-top orice anotimp

Geantă Roll-top orice anotimp

Geantă/rucsac Roll-top orice anotimp

Rucsac pentru scule de mână

Geantă compartimentată pentru scule 64

Pagină

90

72

96

98

68

92

82

76

66

80

74

84

70

94

78

88

Cuprins:
Denumire
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Makita, cea mai bună alegere.

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



E-05418
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Uneltele nu sunt incluse

 � 17 bucle din plastic pentru unelte de diferite dimensiuni.

 � 2 buzunare laterale pentru obiectele esențiale.

 � 1 buzunar frontal pentru documentația dvs.

 � 3 suporturi elastice pentru o mare flexibilitate.

 � 4 compartimente spațioase, complet reglabile, pentru o organizare ideală.

 � Baza rigidă, impermeabilă, menține geanta curată și uscată.

GEANTĂ COMPARTIMENTATĂ
PENTRU SCULE

Bază impermeabilă pentru protecție suplimentară

Pereții interiori din polipropilenă foarte ușoară, panourile realizate 
din 3 straturi separă compartimentele cutiei.

1

2

3

4

5

6

7

Separatoare din panouri structurate de bază

Sistem inovator de bucle pentru unelte

Buzunarul frontal pentru documentație

Blocare cu clapetă pt a păstra mașinile în 
siguranță

Buzunare laterale pentru accesorii

Bază rezistentă la abraziune și impermeabilă

Sistem de curele cu catarame cu eliberare 
rapidă

Nituită pentru o rezistență cu adevărat 
remarcabilă

Logo Makita vizibil pe față

Protecție pentru umăr confortabilă cu design 
modern

8

9

10 ACCES 
UȘOR ȘI 
ORDINE
MAXIMĂ

Sistem de ghidare cu șină

Este un sistem organizațional extrem 

de flexibil. O combinație perfectă de 

șine laterale din plastic și pereți de 

separare ușori permite personalizarea 

compartimentelor în mod individual. Pereții 

de separare sunt confecționați din Triplex 

- o polipropilenă uimitor de ușoară din 

panouri de bază realizate din 3 straturi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Date tehnice

lungime 510 mm

lățime

greutate

capacitate

300 mm

3,38 kg

27,00 l

înălțime 310 mm

lățimelungime

în
ăl
țim

e
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Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 619 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI
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Uneltele nu sunt incluse

UNELTE 
ORGANIZATE 

EFICIENT
ȘI ACCESIBIL

Sistem de bucle pentru unelte

Este o șină inovatoare din plastic pentru 
unelte. Permite utilizatorului să plaseze 
diferite instrumente fără a regla buclele. 
Materialul de înaltă calitate asigură 
calitate și durabilitate de lungă durată. 
Găzduiește o mare varietate de unelte 
datorită combinației de bucle de diferite 
dimensiuni; sistemul cu un singur rând sau 
cu două rânduri vă permite să plasați cu 
ușurință instrumente mai mari sau mai mici 
în buclele potrivite.
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 � 20 bucle din plastic pentru unelte de diferite dimensiuni.

 � 1 buzunar frontal pentru documentația dvs.

 � 3 suporturi elastice pentru o mai mare flexibilitate.

 � 4 compartimente spațioase, complet reglabile, pentru o organizare ideală.

 � Poate fi încărcată cu orice: cuie, piese, unelte, accesorii, creioane, etc.

 � Perfectă pentru fiecare electrician, tinichigiu, instalator, tâmplar, proprietar și alții.

Marginile din aluminiu previn deteriorarea

Sistemul inovator cu bucle permite utilizatorului să plaseze 
uneltele fără a fi nevoie să facă ajustări buclelor.

GEANTĂ ÎNTĂRITĂ
PENTRU SCULE

1

2

3

4

5

6

7

Sistem de ghidare cu șine, separatoare din 
panouri

Sistem inovator de bucle pentru unelte

Buzunarul frontal pentru documentație

Închidere cu clapetă pentru păstrarea lucrurilor 
în siguranță

Perete transversal al sistemului de ghidare cu șine

Margini din aluminiu ce împiedică deteriorarea

Sistem de curele cu catarame cu eliberare rapidă

Nituită pentru o rezistență cu adevărat 
remarcabilă

Logo Makita vizibil pe partea din față

Interior metalic pentru armarea capacului

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Date tehnice

lungime 505 mm

lățime

greutate

capacitate

295 mm

3,80 kg

32,00 l

înălțime 265 mm

în
ăl
țim

e

lățimelungime

E-05424

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 609 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



E-05430

Uneltele nu sunt incluse
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 � 9 buzunare exterioare în diferite dimensiuni din poliester rezistent.

 � 2 buzunare laterale cu finisare elastică pentru confortul dvs.

 � 1 buzunar frontal pentru documentație sau alte obiecte plate.

 � 8 bucle elastice și suporturi în interior pentru o mai mare flexibilitate.

 � 6 bucle elastice pe spate pentru unelte mai lungi.

 � Păstrează peste 30 de mașini și unelte în poziție sigură.

69Makita | Accesorii pentru transport și depozitare | 

Design deschis pentru localizarea rapidă a uneltei. Forma 
pătrată și baza din plastic asigură stabilitatea cutiei.

GEANTĂ DESCHISĂ
CU MÂNER

Uneltele nu sunt incluse

 � Stochează uneltele pe verticală pentru identificare și acces ușor.

 � Forma pătrată menține cutia stabilă.

 � Buclele elastice interne oferă o organizare excelentă.

 � Capacitate: peste 30 de unelte.

 � Design deschis pentru acces rapid și ușor.

 � Organizează eficient o varietate mare de unelte, mașini electrice 

și accesorii.

Organizare 
perfectă cu 
buzunare 
interioare și 
exterioare

1

2

3

4

5

6

7

Manșon erogonomic din spumă pentru aderență

Mâner din oțel rezistent

Sistem cu curele, cu catarame cu eliberare rapidă

Mâner întărit cu oțel și centură 

Cusături industriale pe curea

Buzunar frontal pentru documentatie

Protecție de umăr confortabilă, cu un design 
modern

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată

Bucle elastice pe pereții interni ai genții

Bucle elastice pe peretele din spate al genții

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bucle elastice pe spate pentru unelte lungi și subțiri

Bucle elastice pe spate pentru unelte late și lungi

Cinci buzunare adânci pe spate

Părți întărite pentru o rezistență sporită

Nituită pentru o rezistență cu adevărat remarcabilă

Banda elastică asigură siguranța obiectelor mici

Buzunar lateral spațios finisat cu bandă elastică

Bază rezistentă la abraziune și impermeabilă18

Bază rezistentă la abraziune și impermeabilă 

Forma pătrată menține carcasa stabilă. Perfectă pentru mașini

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Date tehnice

lungime 490 mm

lățime

greutate

capacitate

310 mm

2,44 kg

29,70 l

înălțime 355 mm

în
ăl
țim

e

lățimelungime

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 429 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI
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Uneltele nu sunt incluse
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 � Buzunar pentru fierăstrău manual pe partea din față.

 � 9 buzunare exterioare în diferite dimensiuni din poliester rezistent.

 � 2 buzunare laterale cu finisaj elastic pentru confortul dumneavoastră.

 � 1 buzunar frontal pentru documentație dvs. sau alte obiecte plate.

 � 8 bucle elastice și suporturi în interior pentru o mai mare flexibilitate.

 � 6 bucle elastice pe spate pentru unelte mai lungi sau sau capac pentru geantă.
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Buzunar pentru ferăstrău cu fermoar în față pentru acces ușor. 
Capac detașabil pentru protejarea interiorului de murdărie și apă

GEANTĂ ÎNCHISĂ
CU MÂNER

Uneltele nu sunt incluse

 � Căptușeala de buzunar întărită previne deteriorarea 

neintenționată din cauza ferăstrăul manual ascuțit.

 � Curea de siguranță din bandă de polipropilenă cu 

lungime reglabilă.

 � Nituită pentru o rezistență cu adevărat remarcabilă.

 � Baza rigidă din plastic, impermeabilă, pentru o 

protecție maximă a mașinilor și uneltelor.

Capac 
protector 
pentru 
transportul 
mașinii în 
siguranță

1

2

3

4

5

6

7

Manșon ergonomic din spumă pentru aderență

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată

Sistem cu curea, cu catarame cu eliberare 
rapidă

Capac cu capse și cu cârlig și buclă

Capse de poziționare a capacului semi-deschis

Buzunar pentru ferăstrău pe partea din față, cu 
fermoar

Protecție de umăr confortabilă cu un design 
modern

Închidere cu fermoar a buzunarului ferăstrăului

Părți laterale întărite pentru rezistență industrială

Centură de siguranță cu reglarea lungimii

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bucle elastice pe spate pentru unelte lungi și subțiri

Bucle elastice pe spate pentru unelte late și lungi

Cinci buzunare adânci pe spate

Capacul poate fi pus în poziție rulată

Nituită pentru o rezistență cu adevărat remarcabilă

Banda elastică extensibilă reglabilă

Buzunar lateral spațios finisat cu bandă elastică

Bază rezistentă la abraziune și impermeabilă18

Bază rezistentă la abraziune și impermeabilă 

Buzunar cu fermoar pentru ferăstrău în față pentru acces ușor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Date tehnice Metric Imperial

lungime

lățime

greutate

capacitate

2,72 kg

30,70 l

5,98 lb

6,75 gal

înălțime 360 mm 14¼ in

lățimelungime

în
ăl
țim

e

490 mm 19¼ in

310 mm 12    in

Date tehnice

lungime

lățime

greutate

capacitate

2,72 kg

30,70 l

înălțime 360 mm

lățimelungime

în
ăl
țim

e

490 mm

310 mm

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 589 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



737272

GEANTĂ ÎNCHISĂ
PLIABILĂ 34 L
E-05452

Uneltele nu sunt incluse

 � Peste 20 de buzunare diferite pentru o organizare mai bună.

 � 9 buzunare interne.

 � 9 buzunare externe.

 � 4 suporturi elastice exterioare pentru unelte lungi.

 � Baza turnată, rezistentă la apă, menține geanta curată și uscată.

 � Păstrează uneltele organizat și sigur.
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Bază rezistentă la abraziune și impermeabilă

Deschiderea rigidă tip gură de acces oferă acces maxim la 
toate uneltele si accesoriile dvs.
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Bază impermeabilă

Dimensiuni diferite

O soluție de înaltă calitate pentru geanta 
de unelte; baza rezistentă la uzură și 
rezistentă la apă menține mașinile șI 
uneltele uscate și protejate de suprafețele 
ude și umede. Baza din plastic întărit 
permite ca geanta să fie curată șI 
ordonată.

Baza unică, impermeabiă este inclusă șI în 

geanta deshisă cu mâner, geanta inchisă 

cu mâner și în rucsacul pentru unelte de 

mână.

MENȚINE
UNELTELE 

BINE 
PROTEJATE

1

2

3

4

5

6

7

9 buzunare de depozitare interne

Buzunare interioare mari pe spate și față 

Sistem cu curea, cu catarame cu eliberare rapidă

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată

Inel pentru agățarea diverselor unelte și accesorii 

Mâner de transport lung din bandă de 
polipropilenă 

Buzunare laterale multifuncționale

Închizător de fermoar cu design modern, din 
cauciuc

Margine internă din bandă albastră Makita

Logo Makita vizibil pe partea din față

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Date tehnice

lungime 510 mm

lățime

greutate

capacitate

295 mm

2,18 kg

34,30 l

înălțime 280 mm

lățimelungime

în
ăl
țim

e

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 409 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



GEANTĂ ÎNCHISĂ
PLIABILĂ 25 L
E-05468

Uneltele nu sunt incluse

 � Peste 20 de buzunare de diferite dimensiuni pentru o organizare mai bună.

 � Geantă cu pereți flexibili, perfectă pentru diverse activități de lucru.

 � 9 buzunare interne.

 � 9 buzunare externe.

 � 4 suporturi elastice exterioare pentru unelte lungi.

 � Ideală  pentru transportul uneltelor și a altor obiecte mici și mijlocii.
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Interior încăpător pentru multe unelte și accesorii 

Buzunarele interne și externe pentru depozitare sigură  
păstrează totul în ordine.
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Conține mai multe buzunare pentru o organizare completă

Deschidere
largă cu 
fermoar       
pentru
acces ușor

1

2

3

4

5

6

7

Deschidere rigida largă a gurii de acces

Finisaj interior cu bandă albastră

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată

Inel pentru agățarea diverselor unelte și 
accesorii

Logo vizibil Makita pe față

Sistem de curea, cu cataramă din plastic

Protecția căptușită face ridicarea confortabilă

Închizător de fermoar în design modern din 
cauciuc

Fabricat din poliester rezistent 1680D

Forma pătrată menține carcasa stabilă

8

9

10

1

2

3 12

11

13

14

15

16

17

18

4

5

6

7

8

9

10

 � Deschiderea rigidă a gurii de acces oferă acess maxim 

la unelte.

 � Două mânere lungi din bandă de polipropilenă.

 � Mai multe buzunare în interiorul genții pentru depozitare 

sigură.

 � Protecție de umăr confortabilă, cu design modern, din 

cauciuc.

 � O varietate de buzunare interne și externe.

11

12

13

14

15

16

17

Bucle elastice pe spate pentru unelte lungi și subțiri

Bucle elastice pe spate pentru unelte late și lungi

Baza este fabricată din poliester 1680D rezistent

Buzunare laterale multifuncționale în jurul  genții

Protecția capitonată face ridicarea mai confortabilă

Cusături industriale pentru o rezistență suplimentară

Buzunare laterale pentru unelte mai mici

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată18

Uneltele nu sunt incluse

în
ăl
țim

e

lățimelungime

Date tehnice

lungime 440 mm

lățime

greutate

capacitate

240 mm

1,67 kg

25,80 l

înălțime 250 mm

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 359 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



Uneltele nu sunt incluse

E-05474

 � 7 buzunare exterioare de diferite dimensiuni.

 � 11 suporturi elastice pentru a vă ține uneltele în poziție verticală.

 � Design unic, de oval deschis, pentru localizarea rapidă a instrumentului.

 � Transportă orice: cuie, piese, unelte, mașini, șuruburi, creioane etc.

 � Vă eliberează mâinile pentru a vă putea deplasa în siguranță pe scări, acoperișuri și schele.

 � Buzunare multiple pentru a organiza o varietate de unelte și accesorii.

76 | Accesorii pentru transport și depozitare | Makita

Banda elastică albastră face mai ușor de găsit cu mâna 
unealta potrivită pentru lucru.

GEANTĂ DESCHISĂ
3-MODURI 
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 � Design ergonomic adaptat la forma corpului.

 � Cârligul din lanț în formă de T oferă acces ușor 

la benzile de izolație.

 � Cusături industriale puternice pentru o 

rezistență sporită.

 � Logo Makita vizibil pe față.

 �  Baza întărită cu un panou central realizat din 

trei straturi.

 � Posibilitatea de a purta în 3 moduri: în 

mână, pe centură și pe umăr.

 � Cusături industriale rezistente.

 � Nituită pentru o rezistență cu adevărat 

remarcabilă.

 � Baza puternică din țesătură rezistentă.

 � Design deschis pentru acces rapid și 

ușor.

Simplu și 
universal 
3-moduri  

1

2

3

4

5

6

7

Soluție de gură întărită menține forma stabilă

Buzunare laterale pentru unelte și accesorii 
mai mici

Suport pentru ruletă din oțel inoxidabil

Protecție de umăr confortabilă cu design 
modern din cauciuc

Mânerul ergonomic asamblat pe banda 
antiderapantă oferă transport comfortabil

Inel pentru a agăța diverse instrumente și 
accesorii

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată

Sistem cu curea, reglabil, cu catarame cu 
eliberare rapidă la capăt 

8

Curea de umăr montată ca centură de talie

Mânerul ergonomic asigură transportul ușor

Forma ovală menține geanta stabilă pe șolduri

1

2

3

4

5

6

7

8

Uneltele nu sunt incluse

Date tehnice

lungime 350 mm

lățime

greutate

capacitate

175 mm

0,94 kg

7,00 l

înălțime 225 mm

în
ăl
țim

e

lățimelungime

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 359 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



Uneltele nu sunt incluse

E-05480

 � Geanta funcțională cu 4 fețe vă permite să aveți mâinile libere.

 � 6 buzunare exterioare din poliester rezistent 1680D.

 � 6 suporturi elastice exterioare.

 � 8 suporturi interne pentru unelte din banda elastică.

 � 14 bucle pentru biți pentru organizare completă.

 � Transportă orice: cuie, piese, unelte, mașini, șuruburi, creioane, etc.
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Sistem de curea reglabil cu catarame cu eliberare rapidă la capăt. 
Uneltele mai lungi sunt asigurate cu benzi elastice suplimentare.

GEANTĂ DESCHISĂ DE UMĂR
CU 4 LATURI
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 � Bucle elastice pe părțile laterale pentru a avea 

la îndemână toate obiectele esențiale.

 � Mânerul ergonomic oferă transport ușor.

 � Posibilitatea de a o purta în 2 moduri: în mână 

și pe umăr.

 � Uneltele necesare sunt păstrate la îndemână - 

nu este nevoie să ieșiți de pe acoperiș sau să 

coborâți de pe scară.

 � Fabricată din poliester rezistent de 1680D.

 � Cusături industriale puternice.

 � Nituită pentru o rezistență cu adevărat 

remarcabilă.

 � Buzunare laterale multifuncționale în jurul 

genții pentru acces ușor.

 � Design deschis pentru acces rapid și ușor.

 � Echipamentele necesare sunt întotdeauna la 

îndemână.

Construcție 
deschisă
multi-
funcțională 
cu 4 laturi

Bază impermeabilă din material cauciucat

 � Cârligulul cu lanț în formă de T oferă acces 

ușor la rolele cu benzi.

 � Cusături industriale pentru rezistență 

sporită.

 � Cusătură dublă durabilă în punctele de 

frecare.

 � Design deschis pentru acces rapid și ușor .

 � Număr mare de buzunare interne și externe 

și bucle elastice.

Design deschis pentru identificarea rapidă a uneltelor Inel pentru agățarea diverselor accesorii

1

2

3

4

5

6

7

Protecție de umăr confortabilă cu un design 
modern

Catarame de plastic cu eliberare rapidă  

Margini antiderapante cu suprafață cauciucată

Bucle elestice pentru biți

Logo Makita vizibil pe partea din față
                                                                                                                                                    
Suporturi elastice pentru unelte în diferite locații

Bucle elastice pentru toate obiectele esențiale

Bucle elastice pentru a menține uneltele mai 
lungi drepte   

Suport pentru ruletă din oțel inoxidabil

Mânerul ergonomic asigură transportul ușor

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Design ergonomic, flexibil, adaptat la forma corpului Posibilitate de purtare în 2 moduri

Date tehnice

lungime 260 mm

lățime

greutate

capacitate

220 mm

1,09 kg

10,00 l

înălțime 410 mm

în
ăl
țim

e

lățimelungime

Uneltele nu sunt incluse

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 359 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



Uneltele nu sunt incluse

E-05496

 � Bază pentru realizarea unui set de unelte personalizat.

 � Buzunar pe interiorul capacului pentru păstrarea documentației.

 � 6 buzunare exterioare pentru acces ușor la elementele esențiale.

 � 3 buzunare interne mari pentru menținerea uneltelor în poziție fixă și sigură.

 � 7 suporturi interne pentru unelte din bandă elastică albastră.

 � O geantă spațioasă, cu o gamă largă de buzunare, pentru organizarea completă a tuturor 

instrumentelor și accesoriilor dvs.
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3 buzunare externe suplimentare pe spate

Buzunare interne încăpătoare, perfecte pentru a stoca mașina, 
încărcătorul și alte obiecte mari.

GEANTĂ SEMI-RIGIDĂ
ÎNCHISĂ

81

Uneltele nu sunt incluse

 � Fabricat din poliester rezistent de 1680D.

 � Cusături industriale solide pentru durabilitate 

suplimentară.

 � Design deschis pentru acces rapid și ușor.

 � Număr mare de buzunare interne și externe.

 � Închizător de fermoar cu design modern din 

cauciuc.

 � Două mânere lungi din bandă de polipropilenă.

 � Protecția ergonomică pentru umăr face ridicarea 

șI transportul mai confortabile.

 � Margini antiderapante cu suprafață cauciucată.

1

2
3

4

5

8

7

6

Set 
combinat 
perfect 
organizat 

Perfecă pentru crearea de seturi combinate

1

2

3

4

5

6

7

Buzunar pentru manuale sau documentație

Buzunar frontal larg pentru depozitare 
suplimentară

Finisaj antiderapant pe buzunare

Buzunare înguste pe ambele părți ale genții

Buzunare interioare încăpătoare

Capac cu fermoar pentru o deschidere 
convenabilă

Protecție de umăr confortabilă în design 
modern

Sistem de curea cu chingi, reglabil, cu 
catarame cu eliberare rapidă la capete

8

în
ăl
țim

e

lungime lățime

Date tehnice

lungime 520 mm

lățime

greutate

capacitate

250 mm

1,77 kg

33,00 l

înălțime 270 mm

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 479 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



Uneltele nu sunt incluse

E-05505

 � Vă transportă atât uneltele cât și echipamentele de birou.

 � Număr incredibil de buzunare și suporturi.

 � 38 de buzunare elastice și suporturi tip buclă de diferite dimensiuni.

 � 7 buzunare din poliester rezistent de1680D.

 � Are mai multe buzunare și manșoane cu închidere pentru o siguranță suplimentară.

 � Modul facil de apucare și transport permite păstrarea obiectelor esențiale la îndemână.
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Geantă pentru laptop și unelte 2 în 1. Concepută special pentru 
ca tehnicienii să transporte tot ce au nevoie la locul de muncă.

GEANTĂ PENTRU LAPTOP
ȘI SCULE DE MÂNĂ

Makita | Accesorii pentru transport și depozitare | 83

Atelierul 
și biroul 
mobil într-o 
singură 
geantă 

Uneltele nu sunt incluse

Cureaua vă permite să prindeți geanta pe troler

1

2

3

4

5

6

7

Buzunar moale cu căptușeală pentru laptop

Două buzunare pentru depozitarea 
accesoriilor pentru laptop

Finisarea elastică a buzunarelor

Clapă elastică pentru siguranța telefonului.       

Buzunare din poliester pentru accesorii

Suport pentru pixuri

Suport pentru cărți de vizită

Buzunare scurte pentru accesorii mici

Fermoar modern din cauciuc

Curea elastică pentru siguranța laptopului 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Părți întărite pentru o rezistență suplimentară

Bucle de cauciuc pentru a vă ține uneltele pe 
verticală

Benzi în cascadă pentru plasarea optimă a 
uneltelor

Clapă elastică pentru securitate

Bandă elastică pentru recunoașterea rapidă a 
uneltelor

Banda elastică pentru unelte lungi

Deschidere pe două laturi pentru o bună organizare

Buzunar frontal plat pentru documente

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Date tehnice

lungime 425 mm

lățime

greutate

capacitate

170 mm

2,49 kg

înălțime 350 mm

în
ăl
țim

e

lățimelungime

20,00 l

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 819 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



Uneltele nu sunt incluse

E-05511

 � Vă organizează uneltele și le transportă ușor dintr-un loc în altul.

 � Alternativă excelentă la geanta de unelte tradițională.

 � Vă permite ca mâinile să fie libere.

 � Se păstrează în siguranță peste 50 de unelte în poziție verticală.

 � Numărul mare de buzunare și suporturi fac acest rucsac indispensabil.

 � Respectă cerințele oricărui meseriaș.
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RUCSAC PENTRU
SCULE DE MÂNĂ

Buzunar exterior cu închidere cu clapă pentru depozitare sigură.

1

2

3

4

5

6

7

Buzunar lateral pentru unelte lungi

Buclă elastică pentru uneltele lungi

Două inele pentru a fixa totul de carabina

Panoul din spate întărit pentru o rezistență 
suplimentară

Banda superioară pentru securitate completă a 
uneltei

Șină din plastic pentru a stoca o mare varietate 
de unelte

Bucle de cauciuc pentru a ține uneltele in pozitie 
verticală

Bandă neagră elastică pentru unelte scurte

Bandă albastră elastică pentru unelte medii

Bandă neagră elastică pentru unelte lungi

8

9

10

Inele pentru fixare cu carabină
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 � Fabricat din poliester rezistent 1680D.

 � Cusături industriale solide pentru durabilitate 

suplimentară.

 � Nituit pentru o rezistență adevărată remarcabilă.

 � Bază rigidă din plastic rezistent la apă pentru o protecție 

maximă a mașinilor și uneltelor.

 � Design deschis pentru acces rapid și ușor.

 � Numeroase buzunare interne și externe.

 � Sigur, convenabil și accesibil.

 � Oferă mobilitate suplimentară.

 � Buzunare pentru creioane, șurubelnițe și alte 

obiecte mai mici.

 � Cusături duble pentru o durabilitate 

suplimentară.

 � Spațiu mare de depozitare pentru toate 

uneltele și accesoriile esențiale.

11

12

13

14

15

16

17

Inel pe lateral util pentru agățarea cu carabina

Bandă de siguranță pentru a menține uneltele 
lungi stabile

Clemă pentru ruletă din oțel inoxidabil

Buzunar frontal elastic

Buzunar cu clapă pentru depozitare

Bucle elastice pentru unelte pe laterale 

Inel pentru a agăța diverse unelte și accesorii

Curea din chingi cauciucate antiderapante

Benzi reflectorizante pentru a vă face vizibil 
în întuneric

Bază din plastic rezistent la apă pentru 
rezistență la uzură

18

19

20

Bază rezistentă la abraziune și la apă

Suport pentru ruletă din oțel inoxidabil

Uneltele nu sunt incluse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Soluția 
perfectă
pentru 
mobilitate

Date tehnice

lungime 390 mm

lățime

greutate

capacitate

230 mm

2,56 kg

înălțime 490 mm

lățimelungime
în
ăl
țim

e

22,30 l

85

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 779 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



8786

Sistem de transport al 
rucsacului

Mărime universală

Ține curelele de umăr fixate în 
siguranță și oferă libertate mâinilor. 
Este proiectat pentru a schimba 
presiunea și reduce oboseala de pe 
umeri.

Cureaua reglabilă de la piept a fost 
concepută pentru o potrivire flexibilă 
și confortabilă și este potrivită pentru 
dimensiunile pieptului de până la 110 
cm.

EXTRA 
CONFORT
ȘI SUPORT
PENTRU SPATE
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E-05511

Uneltele nu sunt incluse
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1

2

3

4

5

6

7

Curele de umăr căptușite cu spumă de 20 mm 
grosime

Panoul din spate căptușit și modelat

Materialul din plasă 3D păstrează fluxul de aer

Logo Makita discret pe cureaua de umăr

Sistemul de transport menține curelele de 
umăr în poziție

Buclă albastră elastică pentru a imobiliza 
dimensiunea curelei

Cataramă din plastic pentru o deschidere 
ușoară

Buclă de agățat din bandă antiderapantă

Curele de umăr cu lungime reglabilă

Capete cu formă practică pentru o ajustare 
ușoară a dimensiunii

8

9

10

Sistem de bucle în interiorul rucsacului

 � Fabricat din poliester rezistent de 1680D.

 � Cusături industriale solide pentru durabilitate suplimentară.

 � Nituit pentru o rezistență cu adevărat remarcabilă.

 � Bază rigidă din plastic, impermeabilă, pentru o protecție maximă a uneltelor.

Sistemul de transport păstrează curelele de umăr

Soluția 
pentru
sarcinile 
grele

2

1

3

4

6
5

8

7
9

10

RUCSAC PENTRU
SCULE DE MÂNĂ

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 779 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



Uneltele nu sunt incluse

Buzunar extern flexibil pentru mașini si acumulatori

E-05527

 � Dimensiune universală se potrivește celor mai populare dimensiuni de găleată.

 � Complet reglabilă cu catarame cu eliberare rapidă.

 � 10 buzunare interioare confecționate din poliester 1680D.

 � 3 buzunare frontale cu finisaj elastic pentru o mai mare flexibilitate.

 � 6 buzunare laterale in spate pentru o organizare excelentă.

 � Construit din poliester 1680D rezistent cu căptușeală de siguranță din PVC, pentru durabilitate extremă.
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Buzunar frontal suficient de mare pentru 
mașină

Finisaj elastic a buzunarelor pentru flexibilitate

Banda elastică în albastru Makita

Număr mare de buzunare pe spate pentru 
unelte

Buzunare interne multifuncționale

Regulatoare ergonomice din plastic, pentru 
opțiuni de dimensionare

Logo Makita vizibil pe față, cu design
modern din cauciuc

Vedere spate

Buzunare frontale externe multifuncționale cu finisaj elastic.
Perfect conceput pentru păstrarea mașinilor și acumulatorilor.

Curele pentru reglarea dimensiunii

GEANTĂ PENTRU SCULE DE MÂNĂ
TIP GĂLEATĂ

 � Bandă elastică pentru ajustarea dimensiunii buzunarului.

 � Cusături industriale puternice.

 � Fabricat din poliester rezistent 1680D.

 � Acoperire din cauciuc pentru o durabilitate sporită.

 � Design deschis pentru localizarea rapidă a uneltei.

 � Buzunare externe multifuncționale în jurul organizatorului.

 � Logo Makita vizibil în față, cu design modern din cauciuc .

1

2

3

4

5

6

7
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Uneltele nu sunt incluse

1

2
3

4

5

6

7

Acumulatori, 
mașini 
și unelte 
perfect 
organizate

89

Date tehnice

lungime 470 mm

lățime

greutate

capacitate

-

0,68 kg

înălțime 320 mm

lungime

în
ăl
țim

e

3,20 l

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 159 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



E-05533

1

2

3

4

5

6

7

8

Clapă lată pentru a ține uneltele în siguranță

Banda superioară pentru a ține uneltele mai 
lungi drept

Benzi de cauciuc în cascadă pentru 
amplasarea optimă a uneltelor

Bandă elastică în culoare albastră pentru 
recunoașterea rapidă a uneltelor

Conceput pentru a încăpea un număr mare de 
unelte de mână și alte accesorii.

3 nivele de bucle de cauciuc pentru a ține 
uneltele strâns

Curele de închidere pentru a ține uneltele fixe 
în interior

Catarame de plastic cu eliberare rapidă, în 
exterior
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AMPLASARE 
FLEXIBILĂ 

ȘI SIGURĂ A  
UNELTELOR

Uneltele nu sunt incluse

Buzunar frontal la îndemână pentru accesorii

 � Capacitate: peste 30 de unelte manuale și accesorii.

 � Benzi de cauciuc în cascadă pentru plasarea optimă a uneltei.

 � Perfect pentru depozitare în mașină, camion, garaj sau cutie de unelte.

 � Modul facil de apucare vă păstrează uneltele de bază la îndemână.

 � Rola pentru chei mari, ideală pentru muncitorii din construcții și pentru meseriași.

Benzi de cauciuc în cascadă pentru plasarea optimă a uneltelor. 
3 niveluri de bucle de cauciuc pentru a menține uneltele strânse.

GEANTĂ PLIABILĂ
PENTRU SCULE DE MÂNĂ

Bucle elastice

Rămâi organizat

Buclele elastice sunt instalate în aproape 

toate gențile și suporturile Makita, 

permițându-vă să rămâneți organizat 

indiferent de situație. Banda elastică 

albastră Makita este utilizată în interiorul 

produsului, făcând uneltele șI accesoriile 

pe care le căutațI mai ușor de localizat.

Securizează conținutul și vă mențin 
uneltele la locul lor în timpul transportului. 
Permit o mai mare flexibilitate atunci cand 
poziționați uneltele și accesoriile pentru a 
le face cât mai practice posibil. Se extinde 
cu generozitate pentru a se potrivi nevoilor 
dumneavoastră. Acest sistem a fost 
conceput pentru a păstra un număr mare 
de unelte și accesorii în cea mare ordine 
și cea mai bună condiție. Instrumentele 
bine organizate ajută la obținerea celor mai 
bune rezultate în munca de zi cu zi! 
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1

2

3

4

5

6

7
8

Date tehnice

lungime 350 mm

lățime

greutate

capacitate

45 mm

0,75 kg

înălțime 195 mm

lățimelungime

în
ăl
țim

e

2,00 l

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 189 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



Uneltele nu sunt incluse

E-05549

 � De neînlocuit în pădure. Fiecare cherestegiu trebuie să o aibă!

 � Păstrează fierăstrăul în timpul transportului sau a depozitării ferită de deteriorări.

 � Se potrivește cu cele mai populare modele de fierăstraie cu lanț.

 � Bază din plastic pentru stabilitate și curățare ușoară.

 � Fabricat din poliester rezistent 1680D, durabil, rezistent la uzură și impermeabil.
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Baza rezistentă la abraziune și apă a fost special construită 
pentru a imobiliza fierăstrăul cu lanț.

GEANTĂ ÎNCHISĂ
PENTRU FIERĂSTRĂU CU LANȚ
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Transport 
sigur și 
depozitare 
stabilă

Uneltele nu sunt incluse

Buzunar cu fermoar pentru trusa de prim ajutor 

Inel pentru a atârna echipamentul necesar

Buzunar lateral spate pentru unelte de mână

1

2

3

4

5

6

7

Tavă din plastic pentru a menține sacul curat

Construit special pentru a imobiliza fierăstrăul

Buzunar exterior cu finisaj elastic

Banda reflectorizantă pentru a vă face vizibil în 
întuneric

Partea de jos întărită cu al 2-lea strat de poliester

8

9

10

Special construit pentru a imobiliza fierăstrăul

Dedicat pentru depozitarea stabilă a fierăstrăului cu lanț

2 închizătoare de fermoar pentru accesul facil   

Fermoar puternic, rezistent, în jurul sacului

Benzi reflectorizante pentru siguranță 
suplimentară în pădure

Soluție de sistem reglabil cu curea

Cataramă de plastic cu eliberare rapidă

Inel util pentru a atârna tot ce aveți nevoie

Protecție căptușită pentru o ridicare 
confortabilă

Bandă rezistentă de polipropilenă în jurul 
sacului

Buzunar frontal cu închidere cu fermoar
 
Închizător la îndemână pentru deschidere 
ușoară

Logo Makita vizibil în față

Protecție confortabilă pentru umăr

Date tehnice

lungime 900 mm

lățime

greutate

capacitate

270 mm

1,72 kg

înălțime 260 mm

în
ăl
țim

e

lățimelungime

34,4 l

9

6

7

8

13
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11

12

17
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15

16
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3

4
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14

15
16

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 409 Lei

Puteți folosi acest produs 
și în grădină sau pădure.

GRĂDINĂ
ȘI PĂDURE

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



Uneltele nu sunt incluse

E-05555

 � Design modern cu închidere tip roll-top.

 � 3 buzunare externe.

 � 1 buzunar interior mare.

 � Parte a colecției Roll-Top Makita.

 � Perfect pentru șantiere, grătare, evenimente sportive și multe altele!
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Cataramă cu eliberare rapidă pentru închidere ușoară. Buzunar 
frontal cu fermoar pentru acces ușor la obiectele esențiale.

RUCSAC ROLL-TOP
ORICE ANOTIMP
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 � Buzunar lateral elastic.

 � Partea din spate modelată și capitonată.

 � Partea din spate din material de plasă 3D păstrează 

fluxul de aer.

 � Curele de umăr cu spumă de 20 mm grosime perfect 

capitonate.

 � Curele de umăr cu opțiuni de control al lungimii.

 � Elemente practice pentru ajustarea ușoară a 

dimensiunii.

 � Design deschis pentru acces rapid și ușor.

Design 
modern 
și soluție 
roll-top 
funcțională

Închiderea modernă Roll-Top vă permite să adaptați dimensiunea rucsacului la conținut

1

2

3

4

5

6

7

Mâner util de transport din bandă albastră 
Makita

Închidere modernă Roll-Top

Curea cu clemă de plastic cu eliberare rapidă

Regulator din plastic pentru reglarea lungimii

Buzunar elastic lateral pentru sticlă de apă

Buzunar frontal pentru acces la uneltele 
esențiale

Logo Makita vizibil în design păianjen

Închizător fermoar pentru deschidere ușoară

Bandă anti-alunecare deasupra buzunarului

Curele laterale pentru ajustarea dimensiunii

8

9

10

Interior spațios pentru toate lucrurile de care aveți nevoie 

Date tehnice

lungime 330 mm

lățime

greutate

capacitate

200 mm

1,24 kg

înălțime 400 mm

în
ăl
țim

e

lungime lățime

14,00 l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 429 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



Uneltele nu sunt incluse

E-05561

 � Pentru adevărații Fani Makita!

 � Oferă suficient spațiu pentru a transporta unelte, echipamente sportive sau obiecte esențiale pentru 

evadarea din weekend.

 � Perfect pentru șantier, precum și pentru vacanțe și recreere!

 � Buzunar exterior cu închidere cu fermoar.

 � Parte a colecției Roll-Top Makita.
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Perfectă pentru șantier, precum și pentru recreere! Poate fi  
cărată în 2 moduri - cu mâna sau pe umăr.

GEANTĂ ROLL-TOP
ORICE ANOTIMP
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Închidere 
inovativă și 
convenabilă 
Roll-Top 

Uneltele nu sunt incluse

1

2

3

4

5

6

7

Design deschis pentru localizarea ușoară a 
articolelor

Clemă din plastic cu eliberare rapidă

Spațios pentru toate lucrurile de care ai nevoie

Buzunar frontal cu închidere cu fermoar

Trăgător la îndemână pentru deschidere ușoară

Logo Makita vizibil cu design modern

Mâner din cauciuc pentru transport confortabil

Benzi antiderapante cu suprafață cauciucată

Sistem reglabil curea cu centuri

Protecție de umăr confortabilă cu design 
Makita

8

9

10

Închidere modernă Roll-Top Doar rulați, închideți și plecați!

Potrivit și pentru uz recreativ

Suficient spațiu pentru a transporta multe unelte

Interior spațios pentru toate lucrurile de care aveți nevoie

Închiderea modernă Roll-Top vă permite să adaptați dimensiunea genții la conținut

în
ăl
țim

e

lungime lățime

Date tehnice

lungime 320 mm

lățime

greutate

capacitate

320 mm

1,30 kg

înălțime 600 mm

35,00 l

1

2

8

4
5

6
7

3

9
10

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 359 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI



Uneltele nu sunt incluse

E-05577
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 � Spațiu voluminos în interior pentru tot ce ai nevoie!

 � Utilizare multifuncțională – un fan al brandului Makita va ști ce să facă cu această 

geantă!

 � Confortabilă de purtat chiar și atunci când transportați articole grele.

 � Buzunar frontal cu fermoar pentru acces ușor la obiectele esențiale.

 � Parte a colecției Roll-Top Makita.
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Închiderea reglabilă vă permite să adaptați dimensiunea genții 
la conținut. Această geantă are o capacitate foarte mare!

GEANTĂ/RUCSAC ROLL-TOP
ORICE ANOTIMP
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Capacitate 
mare
pentu 
confortul
tău

Geanta poate fi transportată/cărată pe spate

Închiderea modernă Roll-Top vă permite să adaptați dimensiunea genții la conținut

Închiderea modernă Roll-Top păstrează designul 
deschis

Catarame cu eliberare rapidă pentru o 
deschidere ușoară

Interior spațios

Bandă antiderapantă cu acoperire de cauciuc

Buzunar frontal cu fermoar pentru acces facil

Logo Makita vizibil cu design modern din cauciuc

Curea centrală cu cataramă plastic cu eliberare 
rapidă

Protecția căptușită face ridicarea confortabilă

Ham de umăr reglabil

Catarame cu eliberare rapidă pentru o 
deschidere ușoară

Ideal atât pentru depozitare cât și pentru călătorii Curele lungi de purtat în mâini sau pe umăr

 � Fabricată din poliester rezistent de 1680D.

 � Întărită cu suport din cauciuc pentru o 

rezistență superioară.

 � Cusături industriale solide pentru durabilitate 

suplimentară.

 � Design deschis pentru acces rapid și ușor.

 � Perfectă pentru depozitarea și transportarea 

mașinilor și uneltelor, dar poate fi folosită și 

pentru activități recreative.

Date tehnice

lungime 610 mm

lățime

greutate

capacitate

300 mm

1,72 kg

înălțime 250 mm

lungime lățime
în
ăl
țim

e

37,00 l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5
6

7

89

10

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 459 Lei

GEN
ȚI ȘI RUCSACURI
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ELEMENTE DE  
ECHIPAMENT

E-05583

Cod

E-05620

E-05608

E-05670

E-05642

E-05599

E-05664

E-05636

E-05614

E-05658

Suport pentru cană tip termos

Geantă textilă pentru șina de ghidare de 1,4 m / 1,5 m

Suport pentru termos

Geantă pentru mâncare cu ham de umăr

Set apărătoare plastic de genunchi - 2 buc.

Vestă de lucru cu buzunare ajustabile

Geantă textilă pentru șina de ghidare de 1 m

Geantă pentru mâncare

Set apărătoare textilă de genunchi - 2 buc.

Suport pentru telefon 102

Pagină

108

106

115

112

104

114

110

107

113

Cuprins:
Denumire
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Makita, cea mai bună alegere.

ELEM
EN

TE DE ECHIPAM
EN

T
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SUPORT
PENTRU TELEFON
E-05583

Soluție clemă-buclă  

Datorită acestui sistem inovator, suportul 

poate fi atașat cu ușurință și sigur de 

centură. Un sistem unic de blocare 

protejează suportul de desprinderea de 

pe centură dacă nu este fixată corect. De 

asemenea, este compatibilă cu centurile 

de unelte Makita și poate fi utilizată cu 

cureaua normală. Având greutate redusă și 

fiind ușor accessibilă, aceasta reprezintă 

cel mai sigură modalitate de a transporta 

suporturi ușoare.

SUPORTUL 
NU CADE 
NICIODATĂ

 � Design modern pentru uz zilnic. Fanii brandului Makita îl vor îndrăgi!

 � Soluție unică de cuplare – decuplare rapidă pe spate.

 � Dimensiunea universală se potrivește celor mai populare modele de telefoane mobile.

 � Buzunar frontal convenabil pentru cărți de vizită sau carduri de credit.

 � Carabină pentru chei, plus buclă elastică pentru stilou sau creion.

 � Mai multe straturi de căptușeală din spumă și plasă de aer oferă protecție pe șantier.

1

2

3

4

5

6

7

Logo Makita vizibil, design modern din cauciuc

2 buzunare pe partea din față pentru cărți de vizită

Buzunare din bandă elastică pentru confort

Bucle elastice în laterale pentru elemente esențiale

Fermoar pentru stocarea în siguranță a telefonului

Închizător de fermoar extrem de durabil

Închizător suplimentar în design modern Makita

Carabină pentru fixare rapidă

Soluție clemă-buclă în spatele suportului

Buclă elastică pentru pix sau șurubelniță

8

9

10

Buzunar intern pentru lucrurile de valoare

Construcția industrială solidă a suportului îi permite să 
reziste în orice condiții.

în
ăl
țim

e

lungime lățime

Date tehnice

lungime 90 mm

lățime

greutate

capacitate

40 mm

0,12 kg

înălțime 165 mm

0,18 l
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1

2

3

4

5

7

6
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Conținutul nu este inclus

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 109 Lei

ELEM
EN

TE DE ECHIPAM
EN

T



Uneltele nu sunt incluse

E-05599

 � Perfect pentru șantier, pădure, grădină, evenimente sportive și multe altele!

 � Fanii Makita îl vor îndrăgi! 

 � Temos din oțel inoxidabil 330ml inclus.

 � Formă reglabilă pentru a se potrivi și recipientelor diferite ca formă (până la 500 ml).

 � Sistem inovator buclă-clemă pe spate pentru confortul dvs.

 � Modul facil de apucare vă ține băutura la îndemână.
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Ergonomic și elegant - acesta este noul design al colecției 
Makita!

SUPORT
PENTRU TERMOS

 � Păstrează băutura la îndemână.

 � Vă eliberează mâinile pentru a vă putea deplasa în 

siguranță pe scări, acoperișuri și schele

 � Construit pentru a fi durabil, dar ușor.

 � Perfect pentru șantiere, grătare, evenimente sportive 

și multe altele!

 � Bucle elastice laterale pentru unelte, pentru a avea la 

îndemână toate obiectele esențiale.

Logo Makita gravat cu laser

 � Fabricat din poliester rezistent de 1680D.

 � Cusătura industriale pentru durabilitate 

suplimentară.

 � Compatibilitate cu sticle de diferite dimensiuni.
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1

2

3

4

4

Partile elastice si accesul facil 
fac din acest support un
“Must have”
 

Design universal

Genuine leather strap with a metal button

1

2

3

4

Bandă elastică pe laterale pentru flexibilitate în 
dimensiuni

Carabină - accesoriu pentru prindere rapidă

Capacul poate fi folosit ca o cană de mici 
dimensiuni

Logo Makita gravat cu laser

Panoul din spate rigidizat pentru cea mai bună 
ergonomie

5

Suportul poate fi folosit și pentru sticla de apa

Soluție buclă-clemă pe spate

Păstrează 
băuturile 
calde
sau reci
câteva ore

în
ăl
țim

e

lungime lățime

Date tehnice

lungime 90 mm

lățime

greutate

capacitate

85 mm

0,40 kg

înălțime 200 mm

0,35 l

Uneltele nu sunt incluse

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 189 Lei

Puteți folosi acest produs 
și în grădină sau pădure.

GRĂDINĂ
ȘI PĂDURE

ELEM
EN

TE DE ECHIPAM
EN

T



E-05608

Uneltele nu sunt incluse
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Conținutul nu este inclus

 � Perfect pentru șantier, pădure, grădină, evenimente sportive și multe altele!

 � Fanii Makita o vor îndrăgi!

 � Cană din oțel inoxidabil inclusă.

 � Dispune de o închidere cu flip-top, asigurându-vă că băutura dvs. nu se va vărsa.

 � Modul facil de apucare vă ține băutura la îndemână.

Date tehnice Metric

E-05614

Fabricată din poliester rezistent de 1680D

Mâner de transport confortabil 

Perfect pentru șantier, birou sau un picnic de familie 

Protejează alimentele împotriva prafului și a resturilor de pe șantier

Construcția dură previne scurgerile

Geanta spațioasă vă găzduiește masa de prânz pentru toată ziua 

 �

 �

 �

 �

 �

 �
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Perfect pentru șantier, birou sau un picnic de familie.

GEANTĂ
PENTRU MÂNCARE

SUPORT PENTRU CANĂ
TIP TERMOS

1

2

3

4

Compatibil cu orice curea de unelte sau normală

Mâner ergonomic pentru confortul dvs

Logo Makita gravat pe cană

Buclă elastică  pentru pix sau obiectele esențiale

Buclă din 3 straturi, pentru a ține cana stabilă5

1

2

3

4

Buzunar cu plasă la îndemână pe partea din față

Fermoar de jur-împrejur pentru deschidere ușoară

Forma ergonomică ține geanta stabilă

Căptușeală ușoară din folie de aluminiu

Mâner din cauciuc pentru transport confortabil5

1

2

3

5 4

1

2

3

5

4

Stilul facil de apucare vă ține băutura la îndemână. Dispune de o 
închidere cu flip-top care asigură siguranța băuturii tale.

Date tehnice

lungime 125 mm

lățime

greutate

capacitate

100 mm

0,22 kg

înălțime 175 mm

în
ăl
țim

e

lungime lățime

0,40 l

în
ăl
țim

e

lățimelățimelungime

Date tehnice

lungime 330 mm

lățime

greutate

capacitate

180 mm

0,45 kg

7,50 l

înălțime 210 mm

ELEM
EN

TE DE ECHIPAM
EN

T

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 109 Lei
Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 179 Lei

Puteți folosi acest produs 
și în grădină sau pădure.

Puteți folosi acest produs 
și în grădină sau pădure.

GRĂDINĂ
ȘI PĂDURE

GRĂDINĂ
ȘI PĂDURE
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E-05620

 � Baza rezistentă la abraziune și impermeabilă.

 � Sistem de curea de umăr cu curea inclusă.

 � Perfect pentru șantier, birou sau un picnic în familie.

 � Geanta spațioasă găzduiește masa de prânz pentru toată ziua de muncă.

 � Protejează alimentele împotriva prafului și resturilor de pe șantier.

 � Construcția dură previne scurgerile.

Baza din plastic impermeabilă vă asigură că geanta poate 
rezista în orice condiții.

GEANTĂ PENTRU MÂNCARE
CU HAM DE UMĂR

1

2

3

4

Baza rezistentă la abraziune și impermeabilă

Catarame reglabile cu sistem de curea de 
umăr

Buzunar cu plasă la îndemână pe partea din 
față

Căptușeală ușoară din folie de aluminiu

Mâner ergonomic pentru transport confortabil5

1

2

3

4

5

Căptușeală din folie de aluminiu pentru curățare facilă

 � Pentru fiecare fan Makita!

 � Fabricată din poliester rezistent de 1680D.

 � Cusături industriale pentru durabilitate suplimentară.

 � Închizătoare duble combinate cu fermoar industrial.

 � Bază de plastic rigidă și impermeabilă pentru protecție.

 � Deschidere largă pentru acces rapid și ușor la masa de 

prânz.

în
ăl
țim

e

lățimelățimelungime

Date tehnice

lungime 330 mm

lățime

greutate

capacitate

200 mm

0,87 kg

înălțime 230 mm

8,50 l

Conținutul nu este inclus

O geantă 
rezistentă  
și robustă 
pentru toate 
gustările și 
băuturile dvs

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 279 Lei

Puteți folosi acest produs 
și în grădină sau pădure.

GRĂDINĂ
ȘI PĂDURE
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ELEM
EN

TE DE ECHIPAM
EN

T



Uneltele nu sunt incluse

E-05636

 � O soluție alternativă inteligentă la geanta de unelte tradițională.

 � Vă eliberează mâinile pentru a vă putea deplasa în siguranță pe scări, acoperișuri și schele.

 � Conține mai multe buzunare exterioare și manșoane pentru o organizare completă.

 � Dimensiune universală cu sisteme de reglare.

 � Construcție ușoară pentru confortul utilizatorului.

 � Poate fi purtată peste tricou, hanorac sau jachetă.
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Bandă cu fermoar cu două moduri de deschidere pentru confort 
în timpul utilizării. Dimensiune universală cu sisteme de reglare.

VESTĂ DE LUCRU
CU BUZUNARE AJUSTABILE
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 � Dimensiune universală cu sisteme de 

reglare.

 � Căptușeală din plasă 3D pe spate.

 � Fereastră cu plasă pe spate pentru a 

proteja de transpirație și disconfort.

 � Fermoarul a fost special conceput 

pentru a nu deranja utilizatorul atunci 

când se apleacă.

 � Inel pe vestă util pentru agățarea 

diferitelor unelte.

Păstrați 
uneltele 
cu dvs. 
oriunde 
vă aflați

 � Căptușeală din plasă 3D de pe spate permite 

fluxul de aer.

 � Fabricat din poliester rezistent 1680D.

 � Cusături industriale pentru durabilitate 

suplimentară.

Curele cu opțiune de reglare a dimensiunii

1

2

3

4

5

6

7

Curele reglabile pe laturi pentru controlul 
dimensiunilor

Benzi reflectorizante pentru siguranță în timpul 
lucrului

Fereastră de cauciuc pentru carte de identitate

Bucle elastice pentru a vă menține uneltele drepte

Buzunar îngust cu clapetă pentru depozitare 
sigură

Buzunar larg cu clapă sigură pentru obiecte 
esențiale

Închizător de fermoar cu design modern din 
cauciuc

Buzunar închis cu fermoar cu bucle elastice

Bucle elastice pentru pix și creion

Închidere elastică a buzunarului pentru telefon

8

9

10

Buzunar cu bucle elastice închis cu fermoar 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fermoarul nu deranjează utilizatorul atunci când se apleacă

Benzi reflectorizante pentru siguranță în timpul lucrului 

în
ăl
țim

e

lungime

Date tehnice

lungime 510 mm

lățime

greutate

capacitate

-

0,81 kg

înălțime 640 mm

-

Uneltele nu sunt 
incluse

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 389 Lei

ELEM
EN

TE DE ECHIPAM
EN

T



E-05642
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 � Materialul moale antiderapant asigură o durabilitate de lungă durată.

 � Protejează genunchii în timp ce îngenuncheați.

 � Nu vor aluneca și nu vor deteriora suprafețele.

 � Curelele flexibile mențin genunchierele într-o poziție confortabilă toată ziua.

 � Perfect pentru pardoseli și plăci de toate tipurile, în garaje, grădini și șantiere.

SET APĂRĂTOARE TEXTILĂ
DE GENUNCHI – 2 BUC. 

Confecționate din curele elastice cu cârlig și buclă și un design 
ergonomic mențin genuncherele în poziție sigură.

Materialul antiderapant tare asigură durabilitate

1

2

3

4

Fabricat din material antiderapant de calitate 
durabilă

Căptușeală din plasă 3D pentru amortizare

Curelele elastice se adaptează poziției corpului    

Marime universală

Curele din bandă elastică cu cârlig și buclă5

Date tehnice

lungime 170 mm

lățime

greutate

capacitate

30 mm

0,28 kg

înălțime 240 mm

în
ăl
țim

e

lățimelungime

-

1

3

4

5

2

E-05658

 �

 �

 �

 �

 �
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Învelișuri rezistente concepute pentru stabilitate pe orice suprafață 

Nu vor aluneca si nu vor deteriora suprafețele

Ideal pentru lucrări pe beton, podele din lemn de esență tare și lucrări de construcții

 Design anti-alunecare strâns, menține genunchiurile perfect în poziție

Căptușeala din spumă de înaltă densitate, cu înveliș rezistent, oferă confort maxim 

Curelele flexibile mențin genunchierele într-o poziție confortabilă 
toată ziua. Ideal pentru lucrări pe beton, podele din lemn de esență 
tare și lucrări de construcții.

SET APĂRĂTOARE PLASTIC
DE GENUNCHI - 2 BUC.

Capace rezistente pentru cea mai bună stabilitate

1

2

3

4

Capacul rigid oferă o utilizare durabilă în aer liber  

Capac special conceput pentru o mai bună 
stabilitate

Curelele elastice se adaptează poziției corpului

Mărime universală

Date tehnice

lungime 170 mm

lățime

greutate

capacitate

95 mm

0,52 kg

înălțime 240 mm

lățime

în
ăl
țim

e

lungime

în
ăl
țim

e

lățimelungime

-

1

3

4

2

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 179 Lei Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 279 Lei

ELEM
EN

TE DE ECHIPAM
EN

T



Uneltele nu sunt incluse

 �

 �

 �

 �

 �
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Proiectat pentru păstrarea a două șine de ghidare lungi de 1m 

Buzunarul cu fermoar permite accesul facil la menghinele de fixare 

Protejează șinele de ghidare de zgârieturi în timpul transportului sau depozitării 

Ham de umăr inclus 

 Construit din poliester 1680D rezistent cu căptușeală din spumă pentru o durabilitate extremă 

E-05670

GEANTĂ TEXTILĂ PENTRU
ȘINA DE GHIDARE DE 1 M

Sistem cu curea reglabilă inclus pentru o utilizare confortabilă. 
Proiectat pentru păstrarea a două șine de ghidare lungi de 1m.

E-05664

 � Mărime universală pentru a ține ambele mărimi de șine: 1,4m și 1,5m

 � Protejează șinele de ghidare de zgârieturi în timpul transportului sau depozitării.

 � Ham de umăr inclus.

 � Conceput pentru a fi durabil, dar ușor.

 � Proiectat pentru a păstra în siguranță șine de ghidare de diferite dimensiuni.

 � Construit din poliester 1680D rezistent, cu căptușeală din spumă pentru o 

durabilitate extremă.
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Buzunar frontal pentru 2 menghine de fixare. Mărime universală 
pentru păstrarea șinelor de ghidare de 2 dimensiuni: 1,4m și 1,5m.

GEANTĂ TEXTILĂ PENTRU
ȘINA DE GHIDARE DE 1,4 M / 1,5 M

Buzunar frontal cu închidere cu bandă și fermoar

6

5

6

7

8

Proiectat pentru păstrarea a 2 șine de ghidare

Perfect capitonat cu tehnologia 3L6

1 Buzunare interioare pentru a imobiliza șinele de 
ghidare mai scurte

Proiectat pentru a păstra 2 șine de ghidare

Fermoar lung în jurul sacului pentru o deschidere 
ușoară

Curele reglabile cu cârlig și buclă pentru fixarea șinelor

Proiectat pentru a păstra 2 șine de ghidare

Curele reglabile cu cârlig și buclă pentru a fixa șinele

Fermoar lung în jurul sacului pentru o deschidere 
ușoară

Bine căptușit pentru depozitarea în siguranță a 
șinelor

2

3

4

Curea cu cârlig și buclă pentru depozitare sigură

lungime

în
ăl
țim

e

Date tehnice

lungime 1565 mm

lățime

greutate

capacitate

45 mm

1,45 kg

înălțime 220 mm

-

Date tehnice

lungime

în
ăl
țim

e

lungime 1070 mm

lățime

greutate

capacitate

45 mm

1,11 kg

înălțime 220 mm

-

5

6

7

8

1

2

3

4

Uneltele nu 
sunt incluse

Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 279 Lei
Preț recomandat de vânzare cu TVA inclus: 269 Lei

ELEM
EN

TE DE ECHIPAM
EN

T
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E-05583

Cod

E-05620

E-05608

E-05670

E-05642

E-05599

E-05664

E-05636

E-05614

E-05658

Suport pentru cană tip termos

Geantă textilă pentru șina de ghidare de 1,4 m / 1,5 m

Suport pentru termos

Geantă pentru mâncare cu ham de umăr

Set apărătoare plastic de genunchi - 2 buc.

Vestă de lucru cu buzunare ajustabile

Geantă textilă pentru șina de ghidare de 1 m

Geantă pentru mâncare

Set apărătoare textilă de genunchi - 2 buc.

Suport pentru telefon 102

Pagină

108

106

115

112

104

114

110

107

113

ELEMENTE DE ECHIPAMENT

Denumire

E-05418

Cod

E-05533

E-05452

E-05561

E-05577

E-05430

E-05549

E-05505

E-05474

E-05424

E-05496

E-05468

E-05511

E-05446

E-05555

E-05480

E-05527

Geantă închisă pentru fierăstrău cu lanț

Geantă deschisă cu mâner

Geantă semi-rigidă închisă

Geantă pentru scule de mână tip găleată

Geantă întărită pentru scule

Geantă închisă pliabilă 34 L

Geantă pliabilă pentru scule de mână

Geantă deschisă de umăr cu 4 laturi

Geantă închisă pliabilă 25 L

Geantă pentru laptop și scule de mână

Geantă închisă cu mâner

Geantă deschisă 3-moduri

Rucsac Roll-top orice anotimp

Geantă Roll-top orice anotimp

Geantă/rucsac Roll-top orice anotimp

Rucsac pentru scule de mână

Geantă compartimentată pentru scule 64

Pagină

90

72

96

98

68

92

82

76

66

80

74

84

70

94

78

88

GENȚI ȘI RUCSACURI

Denumire

E-05094

Cod

E-05212

E-05284

E-05131

E-05240

E-05119

E-05228

E-05181

E-05153

E-05262

E-05103

E-05175

E-05147

E-05256

E-05197

E-05125

E-05234

E-05169

E-05278

E-05206

Suport reglabil pentru scule de mână și ciocan

Suport pentru cutter și alte scule de mână

Suport stânga/dreapta pentru mașină cu impact

Centură de lucru completă

Suport cu fermoar pentru acumulatori

Suport pentru agățătoare de curea

Suport stânga/dreapta pentru șurubelniță

Suport pentru accesorii și scule de mână cu 2 buzunare

Suport pentru ruletă și alte scule de mână

Suport pentru dălți și alte scule de mână

Suport reglabil pentru electricieni

Centură de lucru cu 3 suporturi

Suport pentru accesorii și scule de mână cu 3 buzunare

Suport pentru electricieni

Suport stânga/dreapta cu mâner pentru accesorii și masină de găurit

Suport pentru montatori acoperiș și accesorii

Suport lateral pentru ciocan

Suport lateral pentru ciocan și topor

Suport pentru accesorii, scule de mână și ciocan

Suport stânga/dreapta pentru mașină de găurit 14

Pagină

36

47

20

42

17

38

32

24

44

16

28

22

43

34

18

40

26

46

35

SUPORTURI ȘI CENTURI

Denumire

E-05290

Cod

E-05337

E-05315

E-05387

E-05359

E-05309

E-05371

E-05343

E-05321

E-05365

Set agățători de curea - 6 buc.

Curea din piele maro - măsura M

Set agățători de curea - 3 buc.

Curea cu eliberare rapidă și agățătoare

Curea din piele neagră - măsura L

Curea din piele neagră cu agățătoare

Curea din piele maro - măsura L

Curea căptușită cu agățătoare

Curea din piele neagră - măsura M

Curea și ham de umăr cu eliberare rapidă 10

Pagină

54

50

57

56

50

57

55

52

56

CURELE ȘI BRETELE

Denumire

E-05393

E-05402 Bretele de umeri cu clipsuri

Ham de umeri căptușit cu suport pentru telefon 58

60

CUPRINS:
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NOTIȚE



www.makita.ro

Makita, cea mai bună alegere!

Urmăriți Makita pentru a fi la curent cu toate informațiile.

facebook.com/MakitaRomaniaSRL

instagram.com/makitaromania


