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As ferramentas com a tecnologia Li-ion utilizam baterias com um sistema de refrigeração que não permite o aquecimento da bateria, além de 
fornecer uma carga rápida. (o tempo de recarga varia segundo o ampère da bateria).
Sistema de carga inteligente, a carga e a descarga são completas, aumentando a vida útil da bateria, além disso, o processo de recarga 
controla a corrente, a voltagem e a temperatura.

Modelos podem ser utilizados com baterias e também fonte elétrica.
Disponibilidade de saídas  CC e CA.

Alta potência de 36v com 2 baterias de 18v.
Maior capacidade de trabalho e atinge potência comparada aos modelos elétricos.

Tecnologias  Makita
A MAKITA oferece tecnologias pensadas para proporcionar segurança e comodidade ao usuário, assim como maior 
vida útil das ferramentas.

LIMPEZA NO AMBIENTE DE TRABALHO: 
MAIOR QUALIDADE DE VIDA, MAIS PRODUTIVIDADE
A limpeza do local de trabalho está entre os inúmeros fatores que influenciam a produtividade dos profissionais de uma empresa.
Muitos benefícios podem ser destacados, dentre eles a melhoria na qualidade de vida e saúde do quadro de colaboradores, 
aproveitamento eficaz do local de trabalho, contribuição com o meio ambiente e otimização do tempo.

TRABALHO LIMPO, AMBIENTE SAUDÁVEL

SOLUÇÕES PARA LIMPEZA PROFISSIONAL

O FUTURO DA LIMPEZA PROFISSIONAL: 
TECNOLOGIA ALIADA À SUSTENTABILIDADE
Robô Aspirador Inteligente, sistema de aspiração via bluetooth, aspirador de água e pó com tecnologia Hybrid e uma completa 
linha de aspiradores e sopradores a bateria desenvolvida pela MAKITA, líder em tecnologia de baterias, que proporcionam mais 
eficiência na operação da limpeza.

Conexão de ferramentas via Bluetooth.
Conecta até 10 ferramentas em um só aspirador.
Trabalho mais limpo e livre de cabos.

Proteção contra poeira e gotas de água ao trabalhar com as ferramentas em ambientes com condições adversas.
Esta proteção não é válida para que a máquina seja submersa na água, uma vez que apenas evita a permeação de água da chuva.
As aberturas de ventilação, contam com vedações emborrachadas que bloqueiam a entrada de resíduos, protegendo os componentes elétricos 
da ferramenta aumentando assim a vida útil desta.

Sistema de limpeza automática que permite à máquina trabalhar por mais tempo sem a necessidade de realizar a limpeza do filtro.
Além de maior eficiência no trabalho, a tecnologia Gyuppa vem nas classes de aspiradores: L /  M / H.
Maior poder de absorção de impurezas, filtrando até 99% de partículas contaminantes (Aspiradores da classe “M”).

Nova linha de ferramentas 12V com maior torque e baterias com maior autonomia.
Conta com um sistema reforçado de refrigeração que funciona com uma ventoinha e protege a bateria, permitindo um carregamento mais rápido (DC10SB).
Possui um indicador de carga, são compactas e seu tempo de recarga varia segundo o ampère da bateria (utilizando um carregador rápido DC10SB).
As ferramentas CXT também são mais compactas, mais leves e com excelente eficiência.

Alta performance com motor de corrente contínua (CC) sem escovas.
Sem necessidade de manutenção devido à inexistência de escova, além de ser mais eficiente uma vez que produz menos fricção e calor que 
os motores CC com escova.
Maior volume de trabalho com uma carga única de bateria, já que a produção de energia é mais eficiente, pois seu campo de energia é contínuo.
O motor está devidamente protegido, resisitindo a carga contínua de trabalho.

Com mais de 100 anos de história a multinacional japonesa MAKITA é reconhecida mundialmente pelo desenvolvimento da mais
completa linha de ferramentas e acessórios do mercado.
Mais de 50 subsidiárias atendem mais de 160 países em todos os continentes. A MAKITA entende que manter esta liderança 
significa fazer o nosso melhor para contribuir com a sociedade e nosso planeta.

Inovação de produtos
LÍDER MUNDIAL
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Simbolos e Definições

Índice

6 0 Amperagem e quantidade de baterias

Carregador duplo

Carregador rápido

Carregador simples

Controle Eletrônico de Velocidade 

Dupla Isolação 

Ferramenta não acompanha bateria, 
carregador e maleta

Iluminação de Trabalho

Mangueira Giratória

Mangueira Livre de Energia Estática 

Partida Suave

Tanque Inoxidável 

Velocidade Variável 

2 Velocidades (Eletrônica) 

3 Velocidades (Eletrônica) 

Nota
A Makita reserva o direito de modificar suas especificações 
de ferramentas, peças e acessórios que acompanham as 
ferramentas sem aviso prévio. Acessórios e especificações 
de peças, ferramentas e acessórios podem varia conforme 
região e país. Por favor, confirme a voltagem requerida quando 
solicitado. Estas especificações são sujeitas a avaliação 
em cada país. A cor atual do produto pode sofrer pequenas 
variações da cor reproduzida aqui. As imagens que constam 
neste material são meramente ilustrativas. Nos modelos a 
Bateria o peso líquido e as dimensões também podem variar 
conforme o tipo de bateria.

Garantia
Todas as ferramentas Makita são cuidadosamente 
inspecionadas e testadas antes de deixarem a fábrica. Essa é a 
garantia contra falhas de montagem e de materias. Em caso de 
qualquer problema, a ferramenta retorna COMPLETAMENTE 
à Makita ou ao ponto de venda. Se a inspeção mostrar que 
o problema foi causado por defeito de fabricação, todos os 
reparos serão realizados sem encargos. A garantia não é 
aplicada no caso de tentativas de reparos realizados por 
outros, reparos devido ao desgaste natural, ao uso forçado ou 
ter havido acidente; o uso indevido é evidentemente causado 
por: sobrecarga da ferramenta por ser utilizada além de sua 
capacidade, o uso da ferramenta após uma falha parcial ou o 
uso de acessórios impróprios.

Observação
A informação de peso constante em todos os modelos deste 
material estão em conformidade com o procedimento EPTA 
01/2003
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Excelentes características de limpeza, 
ideal para o uso profissional

Ventoinha aspira 
pequenos resíduos para o 
compartimento superior.

Escova principal aspira 
grandes resíduos para o 
compartimento inferior.

As escovas laterais permitem limpar rente às 
paredes, ao redor de obstáculos ou cantos estreitos 
em ambos modos linha/randômico.

Acompanha um filtro de alta eficiência com 
a mesma qualidade dos aspiradores Makita.

Alta capacidade 
da caixa de pó. 
A maior da 
categoria.Duplo compartimento - um para pó mais fino e outro para grandes 

resíduos - ideal para o uso profissional.

Potência elevada da escova 
rotativa ø50mm x 260mm 

Amplas escovas laterais + Ampla escova principal

Capacidade de armazenamento de 2,5L 

Grandes resíduos

Pequenos 
resíduos

Aspirador de 
Pó Robotizado 
DRC200 

Acesse:

  Aspirador de Pó Robotizado a Bateria DRC200Z

Escovas removíveis e laváveis Fácil limpeza do reservatório

442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

Uso contínuo (BL1830B / BL1850B) 120 / 200 min

Área de limpeza (BL1830B / BL1850B) 300 / 500 m²

Velocidade 0,3 m / seg.

Capacidade do tanque 2,5 L

Dimensões 460 x 460 x 180 mm

Peso 7,3 kg

Bateria 18 Volts  Ah-Li-ion
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Para ligar/desligar a ventoinha 
de aspiração.

Três níveis de volume incluindo 
a opção silencioso.

Controle remoto

Botão temporizador
Permite programar para início em 1, 3 ou 5 horas

Para limpeza automática em escritórios, 
depósitos, etc. quando não há ninguém.

Indicador de bateria
indica a carga da bateria do lado direito

• Para localizar o aspirador após terminar 
a limpeza (O aspirador indicará sua 
localização com alerta sonoro e um LED 
toda vez que pressionar um botão no 
controle remoto).

• Para iniciar/pausar, etc.
• Alcance para comunicação: 20m.

Botão aspirar

O alerta sonoro emite bipes 
e a lâmpada principal pisca 
durante a limpeza.

Lâmpada principal

Botão alerta sonoro

Botão liga/desliga

Longo tempo de funcionamento

Aprox. 200min.
Piso carpete: aprox. 170min. com 2xBL1850B

Com 2xBL1850B, capaz de limpar uma 
área com superfície de 

*aprox. 300m2 com 2xBL1830B

Aprox. duas
quadras e meia

de tênis

*aprox. 500m2

com 2xBL1850B

=

EXPEDIÇÃO ESCRITÓRIOS FÁBRICAS

Modo Trajeto em Linha
Dois modos de limpeza
Funciona automaticamente para aspirar poeira e resíduos.

Função de ajuste para limpeza
Modo Trajeto Randômico

Limpeza de amplos espaços com poucos obstáculos. 
(Ex.) Depósitos bem organizados, corredores, etc.

Limpeza de locais com muitos obstáculos. 
(Ex.) Escritórios, etc.

Permite definir a área de limpeza ao colocar fita para 
marcação no piso como uma linha limite que o aspirador 
não pode ultrapassar.

Fita para 
marcação 
de barreira

Área de limpeza
Área externa  
definida para 

limpeza

Limpeza automática

Botão para seleção de modo
para selecionar modo Linha / Randômico Para ligar e desligar o sensor

Botão para sensor de limites

Autonomia



EN4951SHG - Chave de vela, frasco de medir óleo, manual. EG302A - Conjunto de ferramentas, cabo DC.EN5950SHG - Chave de vela, frasco de medir óleo, manual.

SISTEMA de FILTRAGEM
com Filtro HEPA

Filtro HEPA 

O ar de exaustão é
mais limpo devido ao
filtro de HEPA.

Utilizado como filtro principal para filtrar 
partículas muito finas de forma efetiva.

Capaz de filtrar 99.97% de partículas 
tão pequenas quanto 0.3-1μm

O sistema de filtragem HEPA encontrado nos produtos Makita é de alta eficiência, permitindo uma exaustão do ar 
mais limpo.
Este tipo de sistema de filtragem é ideal para ambientes onde o ar não pode ser contaminado com bactérias.

Exemplo: Hospitais, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, residências onde os moradores possuem 
doenças respiratórias e etc.

06 Limpeza Profissional

• Sistema ciclone de separação da poeira mais fina da mais grossa. 
• Leve e de fácil locomoção. 
• Indicador de limpeza do filtro. 
• Indicador do nível de carga da bateria. 
• Alavanca de limpeza do filtro. 
• Armazena a poeira mais pesada

Aspirador de Pó a Bateria DCL500Z

Capaz de �ltrar
99.97% de partículas
tão pequenas quanto
0.3-1μm

Filtro HEPA 

O ar de exaustão é tão
limpo quanto o do �ltro
de ar.

é utilizado como �ltro principal para 
�ltrar partículas muito �nas de forma 
efetiva.

graças ao �ltro HEPA.

442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

Acessórios que acompanham a máquina:  
Conjunto bocal, mangueira, escova de limpeza e cinta.

430

Capacidade 250 ml
Volume de ar 1.3 m³ / min
Uso contínuo alto 12 min - 3,0 Ah

baixo 30 min - 3,0 Ah
Max. succção 6,6 kPa
Dimensões 352 x 189 x 252 mm
Peso 3,8 kg
Bateria 18 Volts  Ah-Li-ion

Aspirador de Pó Costal a Bateria DVC260Z/ DVC260ZX
442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

Acessórios que acompanham a máquina:
DVC260Z: Bocal, mangueira e tubo reto
DVC260ZX: Mangueira

Volume de ar max 1,5 m³ / min

Succção máxima 7,1 kPa

Coletor de tecido 1.5 L

Coletor de papel 2.0 L

Uso contínuo alto 60 min (BL1850B)

baixo 90 min (BL1850B)

Dimensões 230 x 152 x 373 mm

Peso 3,8 kg

Nível de ruído 70 dB (A)

Capaz de �ltrar
99.97% de partículas
tão pequenas quanto
0.3-1μm

Filtro HEPA 

O ar de exaustão é tão
limpo quanto o do �ltro
de ar.

é utilizado como �ltro principal para 
�ltrar partículas muito �nas de forma 
efetiva.

graças ao �ltro HEPA.

• Maior tempo de trabalho: 60 minutos de uso contínuo com bateria de 5.0 Ah.
• Cinto confortável
• Sucção máxima de 45 W
• Iluminação de trabalho
• Tubo telescópico para maior alcance (apenas DVC260Z)
• DVC260ZX: Modelo para ser acoplado em ferramentas

Aspirador tipo mochila. Utiliza 2 baterias de 18V Li-ion em série
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SISTEMA de FILTRAGEM
com Filtro HEPA

Filtro HEPA 

O ar de exaustão é
mais limpo devido ao
filtro de HEPA.

Utilizado como filtro principal para filtrar 
partículas muito finas de forma efetiva.

Capaz de filtrar 99.97% de partículas 
tão pequenas quanto 0.3-1μm

O sistema de filtragem HEPA encontrado nos produtos Makita é de alta eficiência, permitindo uma exaustão do ar 
mais limpo.
Este tipo de sistema de filtragem é ideal para ambientes onde o ar não pode ser contaminado com bactérias.

Exemplo: Hospitais, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, residências onde os moradores possuem 
doenças respiratórias e etc.

DVC260

 

DESIGN ERGONÔMICO CONTROLE ILUMINAÇÃO 
DE TRABALHO

APLICAÇÕES

BOCAL
123486-2
(Branco)

MANGUEIRA 28mm 

143787-2

TUBO CURVO
123677-5

BANDA PARA
MANGUEIRA
166116-2

 

TUBO TELESCÓPICO

 

123584-2

FILTRO HEPA SACO COLETOR DE PAPEL (X10) - 2L

 

197903-8 (embalagem com 10 unidades)

SACO COLETOR DE PAPEL (X10) - 2L
197903-8 (1 unidade)

TUBEIRA
192236-6 (Mar�m) 123636-9

SACO COLETOR DE PÓ  (tecido)
Capacidade: 2,5L

ESCOVA

BOCAL CHANFRADO
416041-0 (Mar�m)
451243-1 (Azul)

BOCAL PARA 
CANTOS
410306-2*
(Mar�m)

ESCOVA CIRCULAR
191657-9*
(Preto)

ESCOVA REDONDA

197899-3
191724-0 (Mar�m)
198534-6 (Azul)

198548-5 (Mar�m)
198549-3 (Azul)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Aspirador costal a bateria, de maior mobilidade e compacto com uma operação silenciosa de apenas 70dB (A).
Alimentado por duas baterias de 18V Li-ion em paralelo e motor sem escovas (BL Motor) de 36V garantindo 
potência máxima, bem como maior tempo de operação com apenas uma carga.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA

 

* Necessário usar adaptador 195545-2 e tubo reto 192563-1

O peso da ferramenta é removido das 
mãos e pulsos do usuário, permitindo 
fácil limpeza de ponta a ponta por 
longo tempo e com menor fadiga.

Conveniente para 
operações em locais
mal iluminados.

Botão desliga, seleção de 
potência, alta/ baixa, botão 
liga/ desliga para iluminação 
de trabalho

Com alças de ombro e cinto de 
cintura ajustáveis para menor 
fadiga após longas horas de uso.

CINTO CONFORTÁVEL

ASPIRADOR COSTAL A BATERIA 18V + 18V = 36V

Transporte público, escritórios, hotéis, fábricas, teatros, estádios, 
lojas, escolas, aviões, etc. 

Bocal plano, bocal �exível emborrachado, tubo telescópico, 
mangueira 28-1.0, tubo curvo, banda para mangueira, saco 
coletor 2L. (DVC260Z)
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10
CONECTE ATÉ 

MÁQUINAS
AO MESMO TEMPO

TRABALHO MAIS LIMPO 
E LIVRE DE CABOS!

Conexão de aspiração via Bluetooth

PRATICIDADE
da tecnologia

Descubra a

Zero fios

O sistema de conexão wireless (AWS) da Makita usa a tecnologia Bluetooth® para conectar as ferramentas a bateria ao 
aspirador de pó. Uma vez conectado via AWS, o aspirador ligará ou desligará automaticamente ao ligar ou desligar a 
ferramenta a bateria, funcionando apenas quando a ferramenta a bateria estiver em uso. Para maior praticidade, você 
pode conectar até 10 ferramentas compatíveis com AWS a um aspirador compatível com AWS ao mesmo tempo.  

DSP601
Serra circular DLS111

Serra esquadria

DHR400
Martelo

Maior produtividade e praticidade Menos ruídos

DGA414
Esmerilhadeira

DVC864
Aspirador de Pó

• Sistema de conexão wireless (AWS) conecta o aspirador à uma ferramenta 
a bateria via Bluetooth (DVC864L)
• Duas baterias Li-ion LXT de 18V e o motor BL proporcionam potência e 
desempenho elevado
• O filtro HEPA é usado para aspirar partículas mais finas de forma eficiente

Aspirador de Pó a Bateria DVC864L 442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

Acessórios opcionais:  
Bocal, bocal de canto, tubo reto, tubo curvo, mangueira 
(38mm-2.5m), bolsa plástica, bolsa plástica 10 unidades, 
filtro de tecido e caixa para ferramenta

Capacidade Pó: 8 L
Uso Contínuo (min.) com a BL1850B x2: 40
Máx. Fluxo de Ar* 2.1 m³/min.
Máxima Sucção* 9.8 kPa
Nível de Vibração 2.5 m/s² ou menos
Nível de Ruído 70 dB(A) ou menos
Dimensões (C x L x A) 366x334x368 mm (14-3/8”x13-1/8”x14-1/2”)
Peso 7,7 - 8,4 kg (17.1 - 18.4 lbs)

*com a mangueira38-25
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10
CONECTE ATÉ 

MÁQUINAS
AO MESMO TEMPO

TRABALHO MAIS LIMPO 
E LIVRE DE CABOS!

Conexão de aspiração via Bluetooth

PRATICIDADE
da tecnologia

Descubra a

Zero fios

O sistema de conexão wireless (AWS) da Makita usa a tecnologia Bluetooth® para conectar as ferramentas a bateria ao 
aspirador de pó. Uma vez conectado via AWS, o aspirador ligará ou desligará automaticamente ao ligar ou desligar a 
ferramenta a bateria, funcionando apenas quando a ferramenta a bateria estiver em uso. Para maior praticidade, você 
pode conectar até 10 ferramentas compatíveis com AWS a um aspirador compatível com AWS ao mesmo tempo.  

DSP601
Serra circular DLS111

Serra esquadria

DHR400
Martelo

Maior produtividade e praticidade Menos ruídos

DGA414
Esmerilhadeira

DVC864
Aspirador de Pó

DVC860L (Água e pó)

DVC860L / VC3210L / VC1310L

CC

DVC862L (Água e pó) / DVC863L  (Apenas pó/ Filtro HEPA)

Aspirador de Pó a Bateria

Controle de poder de sucção variável
Poder de sucção ajustável.

Duplo indicador de bateria
indica a carga restante de cada  bateria  
de forma individual em 3 níveis com 3 LEDs.

· Duas baterias Li-ion LXT de 18V e o motor BL proporcionam potência e desempenho elevado

2.1m3/ min

Máx. �uxo de ar

9.8kPa 

Máxima sucção

(com duas baterias BL1850B, modo poder de sucção: 5, mangueira 38-25)

3.6m3/ min

Máx. �uxo de ar

(com o potente motor de 1.050W, mangueira 38-25)

2.1m3/ min

Máx. �uxo de ar

24kPa 

Máxima sucção

9kPa 

Máxima sucção

(com duas baterias BL1850B, modo poder de sucção: 5, mangueira 38-25)

ML

APLICAÇÕES
Escritórios, Hotéis, Fábricas, Lojas, Oficinas, Instalações

A CLASSE L É ADEQUADA PARA TRABALHO GERAL
Estas unidades não são adequadas para a coleta de amianto, poeiras cancerígenas ou poeira contaminada com agentes cancerígenos e / ou patógenos ou materiais 
explosivos.

FILTRA 99% DA POEIRA COM UM VALOR LIMITE PARA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL >³ 1.0mg/m

Oferece uma especificação de filtragem superior à de uma máquina de limpeza padrão. Isso significa que menos partículas de poeira são expelidas 
para a atmosfera através da saída de escape das máquinas.

ASPIRADOR DE PÓ CLASSE L

· O �ltro HEPA é usado para aspirar partículas mais �nas de forma e�ciente

Amplo botão liga/ desliga
• fácil de ligar e desligar
• funciona apenas quando o interruptor principal está ligado 
  para evitar partida acidental durante o transporte, etc.

*com a mangueira38-25

Acessórios que acompanham a máquina :
Cabo de alimentação, mangueira 38-2.5, 

tubo reto, tubo curvo, bocal de canto e bocal.
DVC860L : 

Capacidade
Uso Contínuo (min.)
Máx. Fluxo de Ar*

Máxima Sucção*
Nível de Vibração
Nível de Pressão Sonora
Dimensões
 (C x L x A)
Peso

DVC860L
Pó / Água: 8 L / 6 L
com a BL1850B x2: 65
CA / CC : 
3.6 / 2.1 m³/min
CA / CC : 24 / 9 kPa
2.5 m/s² ou menos
75 dB(A)
366x334x368 mm 
(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
8,6 - 9,2 kg (19.0 - 20.3 lbs)

Li-Ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5Especi�cações

CC

DVC862L / DVC863L

Aspirador de Pó e Água - Híbrido

CACA

40min.

Tempo de 
uso contínuo

(com a BL1850B)

65min.

Tempo de
uso contínuo

(com a BL1850B)

*com a mangueira38-25

Pó: 8 L
com a BL1850B x2: 40
2.1 m³/min.

9.8 kPa
2.5 m/s² ou menos
70 dB(A) ou menos
366x334x368 mm 
(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
7,7 - 8,4 kg (17.1 - 18.4 lbs)

Acessórios que acompanham :

Capacidade
Uso Contínuo (min.)
Máx. Fluxo de Ar*

Máxima Sucção*
Nível de Vibração
Nível de Pressão Sonora
Dimensões
 (C x L x A)

Pó / Água: 8 L / 6 L
com a BL1850B x2: 40
2.1 m³/min.

9.8 kPa
2.5 m/s² ou menos
70 dB(A) ou menos
366x334x368 mm
 (14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
7,0 - 7,6 kg (15.5 - 16.8 lbs)

Peso
DVC862L / DVC863L 

DVC862L DVC863L 

Li-Ion 6.0  5.0  4.0  3.0  2.0  1.5

Especi�cações

Pode ser conectado à energia elétrica 
ou com bateria

DVC863L

DVC862L: Bocal, bocal de canto, tubo reto, tubo curvo,  mangueira 
(38mm-2.5m) e Sacos Coletores de Plástico.

DVC863L: Tubo Reto, Tubo Curvo, Bocal Plano, Bocal de Cantos, 
Mangueira, Adaptadores e Sacos Coletores de Plástico.
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Quando o aspirador é acionado, o pré-�ltro causa 
impacto sobre si mesmo para comprimir o amortecedor, 
e se ajusta bem ao amortecedor e ao �ltro.

Quando o aspirador é desligado, o amortecedor 
retorna ao seu tamanho original e retira a poeira do 
pré- �ltro automaticamente com sua energia em expansão.
 

Filtro de limpeza automática (VC1310L, VC2510L, VC3210L)
obtido por uma estrutura tripla composta por : filtro + amortecedor + pré-filtro

Permite:
Alto poder de sucção constante
Fácil limpeza do filtro simplesmente sacudindo o pré-filtro
Limpeza silenciosa, pois o amortecedor e o pré-filtro não emitem ruído

Filtro

Amortecedor

Pré-�ltro

O poder de sucção é constantemente alto durante toda a operação, pois a poeira é removida do pré-filtro a cada 10 segundos durante a operação.

Sistema de limpeza automática do filtro 
obtido por duas unidades de filtro duplo

Ambos os �ltros começam
a funcionar com cerca de
10 segundos de intervalo
repetidamente.

O �ltro esquerdo incia 
a autolimpeza sacudindo 
a poeira enquanto o �ltro
direito continua a aspiração.

2

4

Logo em seguida, o �ltro direito 
começa sua autolimpeza enquanto 
o esquerdo recomeça a aspiração. 

3

1 Quando a máquina é acionada, 
começa a aspirar usando as duas 
unidades de �ltro.

Filtro Duplo

 Aspirador de Pó (Água e Pó) VC1310L

Potência contínua 1.050W
Máximo fluxo de ar 2.0 m³ / min.*

3.5m³ / min.**
Máxima sucção 22.0 kPa
(coluna de água) (2,240mm H2O)
Capacidade do tanque Pó : 13 L

Água : 7 L
Dimensões (C x L x A) 366x334x420 mm (14-3/8”x13-1/8”x16-1/2”)
Peso 9,6 kg (21.2 lbs)
Cabo de alimentação 5,0 m(16.4 ft)

173

Aspirador de Pó (Água e Pó) 13 L Classe L GYUPPA
• Filtro de limpeza automática GYUPPA de nosso design exclusivo permite alto poder  
  de sucção constante
• Fácil limpeza do filtro simplesmente sacudindo o pré-filtro
• Limpeza silenciosa, pois o amortecedor e o pré-filtro não emitem ruído
• O potente motor de 1.050 W gera 3.5 m³/min. de máx. fluxo de ar / 22 kPa de  
  máxima sucção
• Aprovado pela Classe de Pó L em conformidade com as normas europeias

Acessórios que acompanham a máquina:  
Mangueira, suporte 10-33, adaptador (22, 24, 38) e saco coletor.

 Aspirador de Pó (Água e Pó) VC3210L

Potência contínua 1.050W
Máximo fluxo de ar 2.0 m³ / min.*

3.5m³ / min.**
Máxima sucção 22.0 kPa
(coluna de água) (2,240mm H2O)
Capacidade do tanque Pó: 32 L

Água: 27 L
Dimensões (C x L x A) 552x398x685 mm (21-3/4”x15-5/8”x27”)
Peso 14,5 kg (32.0 lbs)
Cabo de alimentação 5,0 m (16.4 ft)

173

Aspirador de Pó (Água e Pó) 32 L Classe L GYUPPA
• Filtro de limpeza automática GYUPPA de nosso design exclusivo permite alto poder 
  de sucção constante
• Fácil limpeza do filtro simplesmente sacudindo o pré-filtro
• Limpeza silenciosa, pois o amortecedor e o pré-filtro não emitem ruído
• O potente motor de 1.050 W gera 3.5 m³/min. de máx. fluxo de ar / 22 kPa de 
  máxima sucção
• Aprovado pela Classe de Pó L em conformidade com as normas europeias

Acessórios que acompanham a máquina:  
Mangueira, suporte 10-33, adaptador (22, 24, 38) e saco coletor.
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Aspirador de Pó a Bateria DCL180Z

Capacidade 650 ml
Dimensões (CxLxA) 999 x 114 x 152 mm
Volume de ar 1,3 m³/min
Volume de sucção 3,6 kpa (360 mm H2O)
Peso 1,2 kg
Bateria 18 Volts Li-ion

• Aspirador ideal para construções ou fábricas. 
• Potente sucção de 30W. 
• Bocal em “T”. 
• Punho emborrachado. 
• Baixa emissão de ruído: 71dB

Acessórios que acompanham a máquina:  
Conjunto bocal, tubo reto, filtro.

442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

Aspirador de Pó a Bateria CL104DWYX

Capacidade coletor de pó  500 ml
Dimensões (CxLxA) 983 x 113 x 136mm
Volume do ar 1.1m3/min.
Uso continuo: Máximo 10 minutos
 Médio 15 minutos
 Baixo 30 minutos
Peso 1,1 kg
Bateria 12 Volts Li-ion

• Alto poder de sucção. 
• Com 3 ajustes de velocidade de sucção. 
• Coletor de pó lavável. 
• Indicador do nível de carga da bateria. 
• Leve e prático de usar.
• Bateria embutida

Acessórios que acompanham a máquina:  
1 bateria 12V 1.5Ah interna, carregador, saco coletor lavável e saco 
coletor de papel.

442Li-ion 1.5

Aspirador de Pó a Bateria CL104DWYP

Capacidade 500ml
Dimensões (CxLxA) 983 x 113 x 136mm
Volume do ar 1.1m³ | min.
Uso contínuo: Máximo 10 minutos

Médio 15 minutos
 Baixo 30 minutos
Peso 1,1 kg
Bateria 12 Volts Li-ion

• Alto poder de sucção.
• 3 ajustes de velocidade eletrônicas.
• Coletor de pó lavável.
• Indicador de nível de carga da bateria.

Acessórios que acompanham a máquina:  
1 bateria 12V 1.5Ah interna, carregador, saco coletor lavável e saco 
coletor e papel.

442Li-ion 1.5

CL106FDZ

Aspirador de Pó a Bateria CL106FDSAW / CL106FDZ

Capacidade 600ml
Dimensões (CxLxA) 999 x 100 x 150 mm
Volume do ar 1,3 m3 / min.
Volume de sucção 2, 6 Kpa (240 mm H.O)
Peso 0,9 kg
Bateria 12 Volts Li-ion

• Projetada com a tecnologia CXT. 
• Iluminação de trabalho.

Acessórios que acompanham a máquina (CL106FDSAW):  
1 bateria 2,0 Ah, carregador, tubo reto, bocal chanfrado, bocal 
para tapetes

442Li-ion 4.0 2.0 1.5
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Aspirador de pó a bateria, aspirador ciclone e estrutura do sistema de limpeza
Para limpeza

Para captação de pó

Mangueira 
28mm

Acessórios

Mangueira 38mm
A. A. B-2. A.

Mangueira
38mm

Mangueira
28mm

DVC860L, 
DVC862L, 
DVC863L, 
DVC864 

DVC260

Modelo DVC860L, 
DVC862L, 
DVC863L, 
DVC260 

ModeloModelo Modelo
Todos os
Aspiradores
a Bateria da
Makita

Modelo
DCL 500

Mangueira 28mm Tubo curvo Mangueira 

Tubo reto

Mangueira �exível

Tubo reto

Bocal plano                             Escova circular        Bocal para cantos

Tubeira

Bocal plano                      Escova Escova
redonda

Bocal �exível emborrachado

Bocal chanfrado

Bocal para cantos

Bocal plano

A.

Tubo reto
B-1. Tubo curvo

E-1. E-2. H.

J.

    F-2                    G-2.

G-3.

H.

I.  Bocal �exível 
emborrachado

E-3.F-1. G-1.

C-1. Tubo reto

C-2. C-4.C-3.

D.

K.

K.

K.

D
ri

lli
ng

Im
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Adaptador 22Adaptador 38

Adaptadores
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Acessórios para aspiração

 
 
 

Para DRC200 

Escova principal Tampa da escova 

Tipo Código Cor

Mangueira - SH00000034 

Tubo reto É possível estender o tubo para ajustar
 a alcance do agarre à altura do usuário

SH00000060 

Bocal plano Piso e carpete SH00000058 

Bocal de fenda - SH00000042 

-

-

Cinza

Cinza

Descrição

Descrição Código 

Fita de marcação (rolo de 15m) SH00000240

Escovas laterais SH00000065 

Escova principal SH00000063 

Tampa da escova SH00000064 

Filtro SH00000213 

Escovas 
laterais 

Fita de marcação 
(rolo de 15m) 

Filtro 

Outros �ltros

Saco coletor de tecido 1 
197898-5 

197899-3

Saco coletor de papel 10 197903-8

Saco coletor
de papel

Carregador rápido
(Apenas CA) 

Modelo 
Tempo de 

recarga (min.) (aprox.) Código 

CL104D, CL105D, CL111D 180 196824-1

CL104D, CL105D, CL111D 180 196825-9

Voltagem

127 V

220V

G - Bocal de cantos

Tipo Cor Código 

Bocal de canto1 Mar�m 410306-2

Bocal chanfrado
Mar�m 416041-0

Saco coletor
de tecido

Cápsula
Modelos:  DCL180, CL106FD

Filtro Pré-�ltro

Descrição Quant. p/ embal. Código 

Filtro 1 443060-3

Pré-�ltro 1 451208-3

Saco para pó fácil de limpar 1 198752-6 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saco para pó fácil de limpar

E - Bocal plano

Tipo Cor Código 

1 Branca 198183-9

Mar�m 198150-4

Azul 198523-1

3 Mar�m 122291-4

4 Branca 123486-2

 

2

Cor Código 

Mar�m 198548-5

Azul 198549-3

F - Escova redonda

1. Piso e tapete

3. Para limpeza 
de tapete / carpete

4. Padrão

2. DX S 
Para limpeza de 
tapete / carpete

2
Azul 451243-1

 Bocal de fenda Cinza SH000000423

1

2

3

4

1. 2. 3.

H - Escova

Cor Código 

Mar�m 191724-0

Cor Código 

Azul 198534-6

Para DVC260 

Descrição Quant. p/ embal. Código 

(Para limpeza suave com escova de cerdas macias.)

Para DCL500

2,5L

2L

Capacidade

I - Bocal �exível emborrachado

Código 

197900-4

J - Tubeira

Cinza

Cor

Código 

192236-6Cinza

Cor

1. 2. 3. 4.
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Filtro HEPA

Filtro de tecido

Filtro para água
Apenas água

Apenas água

para pó seco

Espuma
amortecedora

Pré-�ltro

Saco coletor de papel
(5 unidades)

Saco coletor de plástico
(10 unidades)

Apenas pó

197166-6

A-48430 A-48430

195553-3

Filtro

Filtro e saco coletor

195432-5195432-5

140248-3

195555-9

195552-5 195552-5

DVC864L, DVC863LDVC862L, DVC860L

195553-3

 Água e Pó)( (Pó)

para Pó
(Poeira) 

Compatível com bolsas plásticas 
ou �ltros de papel, permitindo:

- Rápida e fácil remoção
da poeira

- Custo mais baixo em
comparação com �ltro
de papel

Filtro

Amortecedor

Pré-�ltro

Filtro de papel  
ou bolsa plástica

195552-5

195611-5

195612-3

195552-5

195553-3

195440-6

194556-4
(A-48430)

195441-4 195438-3

195555-9

VC1310LVC3210L

(Água e Pó) (Água e Pó)

195432-5
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LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

APLICAÇÕES:

Em matéria de limpeza é a pressão do lança jato que 
faz toda a diferença. Se precisar limpar o lodo da calçada, 
mofo de paredes, etc., você precisará de potência. 
Proporcionando 2,75 psi de pressão, estas máquinas 
Makita certamente têm o suficiente para qualquer tipo 
de limpeza.

Obras de construção, fazendas, hotéis, 
fábricas, escolas, academias, automóveis, 
calçadas, decks de madeira, paredes, etc. 

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

• Ideal para uso doméstico.
• Alça de transporte.
• Sistema de parada automática.
• Aplicador de detergente.

Lavadora de Alta Pressão 1.450 libras HW101

• Ideal para uso doméstico.
• Alça de transporte.
• Sistema de parada automática.
• Aplicador de detergente.

Uso residencial

Tipo de motor Universal

Tensão 127 ou 220 V

Pressão máxima 100 / 1450 (bar/psi)

Vazão 360 L/h

Potência 1,3 kW

Sistema de parada total (TSS) Sim

Temperatura de entrada de água 50ºC

Cabeçote da bomba alumínio

Pistão da bomba aço inox

Motor da bomba alumínio

Posição de uso vertical

Sistema mecânico axial oscilante

Compr. da mangueira 3 m

Compr. do cabo elétrico 5 m

Peso 6,5 Kg

Nível pressão sonora 75,6 db(A)

Nível potênc. sonora 84 db(A)

Lavadora de Alta Pressão 1.450 libras HW102

Uso residencial

Tipo de motor Universal

Tensão 127 ou 220 V

Pressão máxima 100 / 1450 (bar/psi)

Vazão 360 L/h

Potência 1,3 kW

Sistema de parada total (TSS) Sim

Temperatura de entrada de água 50ºC

Cabeçote da bomba alumínio

Pistão da bomba aço inox

Motor da bomba alumínio

Posição de uso vertical

Sistema mecânico axial oscilante

Compr. da mangueira 5 m

Compr. do cabo elétrico 5 m

Peso 5,8 Kg

Nível pressão sonora 85,7 db(A)

Nível potênc. sonora 94 db(A)
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• Ideal para uso semiprofissional.
• Rodas emborrachadas.
• Suporte de acessórios embutido.
• Sistema de parada automática.
• Aplicador de detergente.

Lavadora de Alta Pressão 1.750 libras HW112

• Ideal para uso semiprofissional.
• Suporte de acessórios embutido.
• Carretel da mangueira embutido.
• Sistema de parada automática.
• Aplicador de detergente.

Uso comercial

Tipo de motor Indução (2 polos)

Tensão 220 V

Pressão máxima 120 / 1740 (bar/psi)

Vazão 370 L/h

Potência 1,6 kW

Sistema de parada total (TSS) Sim

Temperatura de entrada de água 50ºC

Cabeçote da bomba alumínio

Pistão da bomba aço inox

Motor da bomba alumínio

Posição de uso vertical

Sistema mecânico axial oscilante

Compr. da mangueira 5,5 m

Compr. do cabo elétrico 5 m

Peso 16,2 Kg

Nível pressão sonora 78,4 db(A)

Nível potênc. sonora 86 db(A)

Lavadora de Alta Pressão 2.030 libras HW132

Uso comercial

Tipo de motor Indução (2 polos)

Tensão 220 V

Pressão máxima 140 / 2030 (bar/psi)

Vazão 420 L/h

Potência 2,1 kW

Sistema de parada total (TSS) Sim

Temperatura de entrada de água 50ºC

Cabeçote da bomba alumínio

Pistão da bomba aço inox

Motor da bomba alumínio

Posição de uso vertical

Sistema mecânico axial oscilante

Compr. da mangueira 8 m

Compr. do cabo elétrico 5 m

Peso 18,8 Kg

Nível pressão sonora 77,3 db(A)

Nível potênc. sonora 85 db(A)

• Ideal para uso profissional.
• Regulador de fluxo e pressão de água.
• Motor radial.
• 2 aplicadores de detergente embutidos.

Lavadora de Alta Pressão 1.885 libras HW131

• Ideal para uso profissional.
• Regulagem de pressão.
• Cabeçote da bomba em alumínio.
• Motor radial.
• Aplicador de detergente embutido.

Uso profissional

Tipo de motor Indução (2 polos)

Tensão 127 ou 220 V

Pressão máxima 130 / 1.885 (bar/psi)

Vazão 500 L/h

Potência 1,9 / 2,3 kW

Temperatura de entrada de água 60ºC

Cabeçote da bomba alumínio

Pistão da bomba rev. de cerâmica

Motor da bomba alumínio

Posição de uso horizontal

Sistema mecânico radial

Compr. da mangueira 15 m

Compr. do cabo elétrico 5 m

Peso 33 kg 

Nível pressão sonora 82 db(A)

Nível potênc. sonora 90 db(A)

Lavadora de Alta Pressão 2.175 libras HW151

Uso profissional

Tipo de motor Indução (2 polos)

Tensão 127 ou 220 V

Pressão máxima 150 / 2175 (bar/psi)

Vazão 500 L/h

Potência 1,9 / 2,5 kW

Sistema de parada total (TSS) Sim

Temperatura de entrada de água 50ºC

Cabeçote da bomba bronze

Pistão da bomba rev. de cerâmica

Motor da bomba alumínio

Posição de uso vertical

Sistema mecânico radial

Compr. da mangueira 10 m

Compr. do cabo elétrico 5 m

Peso 26,9 Kg

Nível pressão sonora 80,1 db(A)

Nível potênc. sonora 88 db(A)



Im
ag

en
s 

ilu
st

ra
tiv

as

Limpeza Profissional 17

CÓDIGO DESCRIÇÃO MODELOS FOTO

50954 aplicador de detergente HW101

3640090 aplicador de detergente HW102

3640950 escova de limpeza HW112 / HW132

50955 lança jato c/ regulagem HW101

3640640 lança jato c/ regulagem HW102

40030 lança jato c/ regulagem HW131/HW151

3641150 lança jato c/ regulagem HW132

40551 lança jato c/ regulagem HW151

3320120 lança turbo HW102/HW112

40169 lança turbo HW131

3640940 lança turbo HW132

40167 lança turbo HW151

3641570 mangueira 8 metros HW132

3640630 mangueira 5 metros HW102

3082290 mangueira 3 metros HW101

3641590 mangueira  5.5 metros HW112

3082280 pistola de alta pressão HW101

3320152 pistola de alta pressão HW102/HW112

40925 pistola de alta pressão HW131

3640920 pistola de alta pressão HW132

41154 pistola de alta pressão HW151

3640670 tubeira da lança HW112 / HW132

3320130 tubo prolongador HW102/HW112

3641140 kit de reparos HW102 / HW112 / HW132

Pistola de alta pressão

Mangueira de alta pressão
5 metros

Escova de limpeza

Lança turbo
Para remoção de sujeiras 

concentradas

Lança-jato com regulagem
Regula jato reto e leque

Tubo prolongador
Aumentar o alcance na operação

Tubeira da lança
Aumentar o alcance na operação

Aplicador de detergente

Acessórios para Lavadoras de Alta Pressão
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Motor 18V + 18V = 36V
Velocidades 1 2 3 4 5 6
Max. Volume de ar 6.9 8.5 10.0 11.1 12.1 13.4 m³/min
Max Veloc. do ar 27 33 39 44 48 54 m/s
Rotações 11.400 13.500 15.800 18.300 20.000 21.500 rpm
Pressão sonora 79,1 dB (A)
Potência sonora 93,5 dB (A)
Peso 3,5 kg

DUB362Z

x2

Soprador a Bateria DUB362RM2 / DUB362Z
• 6 regulagens de volume de velocidade.
• Excelente ângulo de ação. 
• Maior resistência a água e poeira com a tecnologia XPT 
• Alta performance e maior autonomia com o motor BL.
• Tecnologia 18 + 18V

Acessórios que acompanham a máquina:
DUB362RM2: 2 baterias 18V 4,0 Ah, carregador 
rápido e simples, tubeira e cinta de ombro
DUB362Z: tubeira e cinta de ombro

442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

Soprador a Bateria DUB183Z

Motor 18 V
Rotações 0 - 18.000 rpm
Volume do ar 0 - 2,6 m³ / min
Veloc. do ar 52 m/s
Peso 1,7 kg

• Alto volume de ar para melhor limpeza.
• Controle de velocidade.
• Controle do volume de ar.
• Punho emborrachado.
• Velocidade variável.
• Com 3 estágios

442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

Acessórios que acompanham a máquina:
Tubo

Soprador a Bateria DUB361Z

Motor 18V + 18V = 36V
Volume de ar alta 4,4 m³ / min 

baixa 2,6 m³ / min
Veloc. do ar alta 93 m / s

baixa 57 m / s
Pressão sonora 82,3 dB (A)
Potência sonora 94,7 dB (A)
Peso 2,6 kg

• Alimentado por 2 baterias de 18V em série. 
• Ajuste de velocidade. 
• Nível de carga das baterias. 
• Compacto e leve. 
• Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT. 
• Baixo nível de ruído.

442Li-ion 6.0 4.0 2.05.0 3.0 1.5

Acessórios que acompanham a máquina:
Tubeira e cinto de ombro

Soprador / Aspirador UB1103

Potência 600 Watts
Rotações 0 - 16.000 rpm
Pressão do ar 0 - 5,7 kpa
Volume de ar 0-4.1 m3 / min
Peso 2,0 kg
Anti energia estática

• Anti energia estática
• Dupla isolação
• Velocidade variável

Indicado para limpeza e manutenção 
de painéis de energia elétrica 

303

Acessórios que acompanham a máquina:  
Tubeira

SOPRADORES

Soprador Elétrico

A linha de sopradores da Makita é a mais completa do mercado, possibilitando o usuário trabalhar com maior conforto e eficiência.
Disponíveis em versões a bateria e elétrico, os modelos disponíveis já possuem a força de fluxo de ar comparado a um modelo 
a combustão.

Aplicações:

Varrição de folhas, limpeza de vias urbanas, estacionamentos, escritórios, jardins, locais de difícil acesso como por exemplo 
embaixo de gôndolas e armários.

Sopradores a Bateria
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18V
Lithium-ion

6.0
Ah

5.0
Ah

3.0
Ah

2.0
Ah

1.5
Ah

BL1860B
(197422-4)

com indicador de carga

BL1850B
(197280-8)

com indicador de carga

BL1830B
(197599-5)

com indicador de carga

BL1820B
(197254-9)

com indicador de carga

BL1815N
(196448-3)

Carregador 
duplo
DC18RD

Carregador com baia 
mútipla (4 portos)
DC18SF

196422-1 (110v)
196425-5 (220v)

DC18SE (automotivo) 
194622-7

55
min.

Carga 
Rápida

45
min.

Carga 
Rápida

36
min.

Carga 
Rápida

22
min.

Carga 
Rápida

18
 min.

Carga 
Rápida

15
min.

Carga 
Rápida

130 min.
1 a 2 baterias

260 min.
3 a 4 baterias

110 min.
1 a 2 baterias

220 min.
3 a 4 baterias

90 min.
1 a 2 baterias

180 min.
3 a 4 baterias

60 min.
1 a 2 baterias

120 min.
3 a 4 baterias

45 min.
1 a 2 baterias

90 min.
3 a 4 baterias

30 min.
1 a 2 baterias

60 min.
3 a 4 baterias

30
min.

45
min.

60
min.

90
min.

110
min.

130
min.

A RECARGA MAIS RÁPIDA DO MERCADO!*
*(tempo de carregamento da bateria)

menor tempo de
recarga da bateria

maior autonomia 
para a ferramenta AMPERAGEM

22min
2 Baterias 3.0Ah

CARREGADOR
RÁPIDO CARREGADOR

RÁPIDO  DUPLO

DC18RD

DC18RC

MESMO TEMPO DE RECARGA, DOBRO DA EFICIÊNCIA.
CARREGADOR DUPLO! 55min

6.0Ah BL1860B
com visor de carga

45min

BL1850B5.0Ah
com visor de carga

36min

4.0Ah BL1840B

com visor de carga

18min

2.0Ah BL1820B

com visor de carga

22min

3.0Ah
com visor de carga

BL1830

15min

BL1815N1.5Ah

22min
1 Baterias 3.0Ah

DC18RC bivolt
197522-0

DC18SD Bivolt
197934-7

4.0
Ah

BL1840B
(197265-4)

com indicador de carga

 

CARREGADOR 
12V e 18V 

DC18RE (198734-8)

196928-9 (110v)
196937-8 (220v)
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SAC Makita: 0800 019 2680 | sac@makita.com.br

Bahia (Lauro de Freitas)
Tel.: (71) 3252-0154

Minas Gerais (Belo Horizonte)
Tel.: (31) 2531-2017

Pará (Ananindeua/PA)
Tel.: (91) 3237-7186

Paraná (Curitiba)
Tel.: (41) 3333-8070

Pernambuco (Recife)
Tel.: (81) 3428-0210

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)
Tel.: (21) 3151-7933

Rio Grande do Sul (Porto Alegre)
Tel.: (51) 3344-1464

São Paulo (São Paulo)
Tel.: (11) 5594-3900

S. B. do Campo/SP
Tel.: (11) 4392-2411 | Fax: (11) 4392-2471

Centro de Distribuição / Escritório Comercial
Ponta Grossa/PR

Tel.: (42) 3302-2100 | Fax: (42) 3302-2120

Fábrica

FILIAIS  Makita

Desde 1981 no país, a Makita Brasil conta com uma fábrica localizada em Ponta Grossa-PR, um centro de distribuição e escritório comercial em S. B. do Campo / SP 
além de mais 8 filiais que oferecem suporte à ampla rede autorizada com mais de 6.000 revendas e mais de 1.000 assistências técnicas distribuídas em todo o país.

Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta.

Plataforma da Linha a Bateria 18V
Uma bateria para mais de 200 modelos
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