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Makita Batterimaskiner    Pris inkl. moms. 

 

Make it fit. 
Eftersom de flesta maskiner går på samma batteri så hyr vi ut maskinerna 
”nakna” dvs utan laddare och batteri. Du hyr bara till de batterier och laddare 
du behöver och sparar på så vis pengar och slipper ha massa batterier i onödan. 

 

 

Makita - Borrskruvdragare 
Kompakt och lätt sladdlös 18V borrskruvdragare med 13 mm snabbchuck. 
Batteri och laddare tillkommer. 
 

105kr dag 1  
55kr fr.dag 2 

 

Makita - Slagskruvdragare 
Kompakt 18V slagskruvdragare med högt vridmoment.  
Bits, batteri och laddare tillkommer. 
 

105kr dag 1  
55kr fr.dag 2 

 

Makita - Mutterdragare  
Liten och stark sladdlös 18V mutterdragare med 1/2" verktygsfäste. Endast 165 
mm lång och med ett vridmoment på 230 Nm. LED-belysning för bättre sikt på 
arbetsstycket. Batteri och laddare tillkommer. 

105kr dag 1  
55kr fr.dag 2 

 

Makita- Multiverktyg 
Sladdlöst 18V multiverktyg med verktygslöst bladbyte. Ett kraftfullt och flexibelt 
verktyg med ett omfattande utbud av tillbehör. 
Sågblad, batteri och laddare tillkommer. 

105kr dag 1  
55kr fr.dag 2 

 

Makita - Cirkelsåg 
Sladdlös 18V cirkelsåg med 165 mm klinga och ett sågdjup på 57 mm. Sågbord i 
magnesium, lätt och kompakt design samt LED-ljus. 
Batteri och laddare tillkommer. 

105kr dag 1  
55kr fr.dag 2 

 

Makita - Sticksåg 
Kraftfull kolborstfri 18V sticksåg för professionellt bruk. Vibrationsdämpad med 
kompakt design. Pendelrörelse inställbar i tre lägen och verktygsfritt bladbyte. 
Sågblad, batteri och laddare tillkommer. 

105kr dag 1  
55kr fr.dag 2 

 

Makita - Tigersåg 
Sladdlös 18V tigersåg med 32 mm slaglängd. Säkert och stadigt grepp och 
verktygsfritt bladbyte. 
Sågblad, batteri och laddare tillkommer. 

105kr dag 1  
55kr fr.dag 2 

 

Makita - Bandsåg 
Sladdlös 18V bandsåg för gnistfri metallkapning. Låg vikt endast 3,2 kg. Sågen är 
utrustad med LED-belysning och har en bandhastighet 3,2 m/s. 
Sågband, batteri och laddare tillkommer. 

135kr dag 1  
85kr fr.dag 2 

 

Makita - Vinkelslip 
Effektiv vinkelslip, lika kraftfull som en nätdriven maskin. Utrustad med dubbla 
säkerhetsgrepp samt elektronisk broms för säkra arbetsförhållanden.  
Storlek 125 mm. Kap/slipskiva, batteri och laddare tillkommer. 

105kr dag 1  
55kr fr.dag 2 

 

Makita - Plåtsax 
Sladdlös 18V plåtsax med en minsta svängradie på 250 mm. Plåtsaxen skär 
remsor med gradfria kanter. Anti-restart funktion mot oavsiktlig start. Kapacitet: 
Max 1,0mm stålplåt. Slipavgift, batteri och laddare tillkommer.  

115kr dag 1  
75kr fr.dag 2 

 

Makita - Fogspruta 
Sladdlös 18V fogpistol med variabel hastighetskontroll och en hög tryckkraft på 
5000N (510kg). Utrustad med antidroppfunktion. 
Batteri och laddare tillkommer. 

105kr dag 1  
55kr fr.dag 2 

 

Makita - Kombihammare 
Sladdlös 18V kombihammare med tre funktioner: hammarborrning, borrning och 
bilning. Mejseln kan rotera 360 grader med 40 olika låspositioner. 
Borr, batteri och laddare tillkommer. 

115kr dag 1  
75kr fr.dag 2 
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Makita - Stereoradio 
Radio 7,2-18V eller med nätadapter. Bluetooth-anslutning direkt till 
musikspelaren samt AUX-ingång. Stereon har även en USB-kontakt för att till 
exempel ladda telefonen. Väderskydd IP64. Batteri och laddare tillkommer. 

 45kr/dag 

 

Tillbehör 

 

Makita - Batteriladdare 14,4 - 18V 
Laddare som passar till batterier på 14,4-18V. 
 
 

25kr/dag 

 

Makita - Powerpack 18V 
Snabbladdare med 2 portar, 2 st 6,0 Ah batterier. 
 
 

115kr dag 1  
65kr fr.dag 2 

 

Makita - Batteri 4.0Ah 
Li-ion batteri med batteriindikator. Kraftfullt universalbatteri som passar till 
Makitas 18V maskiner. Cirka 36 minuters laddtid med snabbladdare DC18RC. 
 

10kr/dag 

 

Makita - Batteri 5.0Ah 
Li-ion batteri med batteriindikator. Kraftfullt universalbatteri som passar till 
Makitas 18V maskiner. Cirka 36 minuters laddtid med snabbladdare DC18RC. 
 

14kr/dag 

 

Förbrukning 

 

Hilti - Tigersågsblad 
Tigersågsblad i olika längder och användningsområden. 
 
 

Från 
42,75kr/st 

 

Hilti - Kap- Slipskivor 
Kap och slipskivor för olika användningsområden. 
 
 

Från 
28,50kr/st 

 

Hilti - Magasinerad skruv till skruvautomat 
Skruv på band för olika ändamål. 
 
 

Från 
150kr/1000st 

 


