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Ötletek:
Hogyan válasszunk
fûnyírót?
Hajtás:
Benzines vagy
elektromos?
Vágószerszám:
3Cut® és 4Cut®

HÁROM TERMÉKCSALÁD ÖSSZEHASONLÍTÁSA:
EXCLUSIVE, STYLE ÉS ADVANCE
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MIRE KELL FIGYELNI FÛNYÍRÓ
VÁSÁRLÁSAKOR?
Egy új Makita fûnyíró kiválasztásában számos döntõ fontosságú szempont játszik
szerepet. Az alábbiakban sorra vesszük azokat a különféle tényezõket, amelyekre a
vásárlónak ajánlatos odafigyelnie.

A felépítmény:
1. Szélesség: Minél nagyobb az
ápolandó füves terület, annál célszerûbb nagy vágószélességû
fûnyírót választani. A Makita kínálata szélesség tekintetében a 35 cmtõl (kb. 400 m2-es területhez) az 53
cm-ig (kb. 2400 m2-es területhez)
terjed. Mondanunk sem kell, hogy a

repülõgépgyártásban, valamint az
ûrtechnikában is kedvelt anyagnak
számít. Az Exclusive-szériába tartozó Makita fûnyírók tervezõmérnökeinek azért is esett a
választásuk az alumíniumra, mert
az tartós és szilárd.

Alumínium házas fûnyíró központi magasság-beállítása

Az acél ideális anyag a rendkívül strapabíró
fûnyírókhoz

Központi magasság-beállítás a Style-szériánál

b) Acél: Nincs még egy olyan
anyag, mely tartóssága folytán
olyan nagy tekintélynek örvendene,
mint az acél. Elég rápillantani az
anyagra, melybõl készült, máris
nyilvánvaló, mennyire robosztus,
strapabíró és rongálódással szemben ellenálló az acél vágóház.

3. Vágómagasság-beállítás: Igen
könnyû beállítani, hogy milyen
magasan szeretnénk lenyírni a
füvet. A fogantyú segítségével
középen egyszerûen emelje meg,
majd eressze le a vágóházat. Az
Advance modelleknél ugyanez a
beállítás a keréknél történik.

Nagyobb füves területhez nagyobb vágószélesség

nagyobb vágóházra épülõ gépeket
kisebb gyepterületen is használhatjuk, mert a nagyobb méretû
vágóház használatával - a megteendõ távolság csökkenése révén
- idõt és fáradságot takaríthatunk
meg.
2. Alapanyag: Alumínium, acél és
polipropilén - a maga nemében
mindegyik
kiváló
minõséget
képvisel.
a) Alumínium: Ez a könnyûsúlyú
anyag nemcsak korrózióálló, de
rendkívül erõs is. Nem meglepõ
hát, hogy az alumínium az autó- és

c) Polipropilén: A polipropilén az
egyik legkönnyebb mûanyag, mely
ideális alapanyagul szolgál az elektromos fûnyírók vágóházának
gyártásához. A gép súlyát a lehetõ
legalacsonyabb szinten tartja,
ugyanakkor elképesztõen rugalmas.

Rozsdamentes, könnyû és ellenálló

Rendkívül könnyû és rugalmas - ez a polipropilén

Advance modell magasság-beállítása a keréknél
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A motor:
1. Benzinmotor: A benzinmotoros
modelleknél nincs szükség elektromos áramra és kábelekre. Nagy
méretû,
egyenetlen
talajú
területeken ilyen géppel a legkönynyebb füvet nyírni. A nagy forgatónyomatékú, erõteljes motorok
hatalmas hajtóerõt produkálnak.
A Makita elsõdleges törekvése a
kiváló minõség. Ezért motorokat
csak világhírû cégektõl - például a
Briggs & Stratton-tól és a Honda-tól
- szerez be, amelyek évtizedek óta
élenjárnak a motorok fejlesztésében.

A hajtás:
A vásárló egy kényelmes és egy
még kényelmesebb megoldás közül
választhat. Egyik lehetõsége az,
hogy maga tolja a fûnyírót, amihez
a Makita fûnyírók módfelett könnyûsúlyú konstrukciójának köszönhetõen igen csekély erõfeszítésre
van szükség.
Kétféle hajtás közül választhatunk

2. Villanymotor: Kisebb kertekben
ez a tökéletes választás. Ilyenkor
ugyan elektromos áramra van szükség, és a gyepszõnyeg talajának is
a lehetõ legegyenletesebbnek kell
lennie, viszont ha mindez adott,
nincs más dolgunk, mint nekilátni a
munkának egy ilyen csendes
üzemû, könnyû kis fûnyíróval. A
rögzítõelemmel ellátott kábeltartó
gondoskodik arról, hogy a kábel ne
szennyezõdjön be, ne csavarodjon
össze, és könnyen ellenõrizhetõ
legyen.

Ha viszont a másik lehetõséget
választja, akkor azt fogja tapasztalni, hogy a gyep - sávról sávra szinte magától nyíródik le. A
fûnyírót ugyanis - modelltõl függõen
1, 3 vagy 4 fogaskerék segítségével
- a hátsó kerekek hajtják.
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A levágott fû könnyen kezelhetõ

Állítható magasságú fogantyú bármilyen magasságú felhasználónak

Szakszerû tanácsadás a kiváló minõségû kerti
berendezésekrõl

A fûgyûjtõ kosár:
Minél nagyobb a fûgyûjtõ kosár
befogadóképessége, annál ritkábban kell kiüríteni. Ennek elõnye
különösen a nagy gyepes területek
nyírásakor érzékelhetõ. A kosár
ûrmérete 27 litertõl 75 literig terjed.
Mindegyik modellre igaz, hogy a
fûgyûjtõ kosár könnyen eltávolítható, kiüríthetõ és visszapattintható a tartóhoronyba.

Ergonómia:
Ne a felhasználónak kelljen alkalmazkodnia a fûnyírókhoz, hanem
éppen ellenkezõleg. A Makita ezért
fejlesztette ki a különféle beállítási
lehetõségeket, amelyek révén a
fûnyíró - a felhasználó magasságához igazodva - bárki által
kiválóan és pontosan kezelhetõ.
Különleges jellemzõ az Exclusive
széria ErgoMow® markolata, amely
9 különféle helyzetbe állítható.

A kiszolgálás:
Amint Ön eldöntötte, ezt a fûnyíró
márkát kívánja megvásárolni,
egyidejûleg azt a fajta kiszolgálást
is kiválasztotta, amelyben fûnyírója
teljes életciklusa alatt részesülni
fog. A Makita egész Európában a
márkakereskedõk jól kiépített
hálózatát tudhatja magáénak, melyben magasan képzett személyzet
áll a vásárlók rendelkezésére a
szaktanácsadástól a mûszaki karbantartásig terjedõ szolgáltatásokkal. Ha tehát a Makitától vásárol
fûnyírót, biztos lehet benne, jó döntést hozott.
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ÉLVONALBAN A MAKITÁVAL
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1.

2.

3.

4.

A Makita fûnyíróinak különleges
jellemzõje a kimagasló vágástechnológiában rejlik. A 3Cut® vagy a
4Cut® vágástechnológiával füvet
nyírni többet jelent puszta fûnyírásnál. Egyetlen gép kell csupán, és a
kertészkedés már nem is lehet ennél
sokoldalúbb. Nemcsak a munkaterhelés csökken, hanem a költségek is.

1. A levágott fû kilökése (3Cut® /
4Cut®)
Milyen praktikus! A fûnyíró azonnal kilöki a levágott füvet. A kavicsfogó
terelõlap megakadályozza, hogy a
nyesedék minden irányban szétszóródjon. Ehelyett a levágott fû közvetlenül a
fûnyíró mögött terül szét a talajon. Ez
az alkalmazási mód különösen magas,
nedves fû nyírásakor ajánlott.
2. A levágott fû összegyûjtése (3Cut®
/ 4Cut®)
Ha normál használati feltételek
közepette dolgozik, és felfogni, összegyûjteni szeretné a nyesedéket, nem
kell mást tennie, mint a hátsó kiömlõnyílásnál bekattintani a fûgyûjtõ
kosarat a megfelelõ horonyba. Ha a
kosár megtelt, egyszerûen válassza le
a fûnyíróról, ürítse ki a nyesedéket a
komposztálóba, majd helyezze azt viszsza a fûnyíróra.
3. Avar összegyûjtése (3Cut® / 4Cut®)
A Makita fûnyíróinak segítségével
különösebb fizikai erõkifejtés nélkül is
megszabadíthatja a gyepszõnyeget a
lehullott levelektõl. Ehhez egyszerûen
kapcsolja be a gépet, tolja a levelek
fölé, és ily módon gyûjtse össze a
azokat a kosárba.
4. Talajtakarás (4Cut®)
A legjobb fûnyírási módszer: talajtakarás esetén a kések addig aprítják a
levágott füvet, amíg az automatikusan
be nem borítja a talajt a fûszálak között.
Ez azt jelenti, hogy a levágott füvet nem
kell a kosárból kiborítani, így az
összeaprított nyesedékben található
tápanyagok természetes komposztként
szolgálnak a gyep számára. A talajtakarás
a
talaj
vízvisszatartó
képességét is fokozza, továbbá óvja a
talaj felszínét a napsugárzással és a
párolgással szemben.
Különösen elõnyös: az aprítókés immár
minden Makita fûnyíró alaptartozéka.
Nem kell mást tennie, mint (a készletbe
tartozó) mulcsozó betéttel lezárni a
hátsó kiömlõnyílást, és a gép már
készen is áll a talajtakarásra.
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HÁROM KIVÁLÓ TERMÉKCSALÁD
A minõséghez makacsul ragaszkodó vásárló is biztos lehet abban, hogy a Makita
gépeiben megtalálja azt. Egyetlen kérdés vár válaszra: melyik fûnyíró felel meg a
legjobban a felhasználó igényeinek. Nézzük meg az összehasonlítást!

ITA
A MAK
ÚJ
GÉPEI
Ó
R
Í
Y
FÛN

Style

a felhasználónak, aki tudja, mit akar
Exclusive

a rendszeresen kertész
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Az Exclusive, a Style és az
Advance szériával a Makita három
olyan termékcsaládot hozott forgalomba, melyek azonnali és nyilvánvaló vonzerõvel bírnak. Valamenynyi modellre jellemzõ a kiváló
gyártási minõség, ami minden
egyes darabnál a tartósság biztosítéka. Ehhez párosul az idõtlen,
korszerû küllem, mely évek múltán
is a szemnek tetszetõs marad.

zkedõnek, aki szeret alapos munkát végezni

Magától értetõdik, hogy a Makita
fûnyírói kényelem és biztonság
szempontjából a legmagasabb
követelményeket is kielégítik, valamint CE tanúsítvánnyal rendelkeznek. A három termékcsalád akkor is
bõkezûen osztogatja kegyeit, amikor a kifinomult ergonómiai részletek kerülnek szóba. Mindegyik
termékcsaládban hatékony mûszaki jellemzõk és újszerû motormegoldások ötvözõdnek.

A 3Cut® és 4Cut® fûnyírók új normákat állítanak a vágástechnológia
elé, fokozván a hatékonyságot, és
hogy Ön még több örömöt leljen
gyepszõnyege látványában.
Ennyit arról, ami mindegyikükben
közös. De milyen eltérések
fedezhetõek fel az Exclusive, a
Style és az Advance modellek
között?
>>>

Advance

Elsõrendû amatõr kategória
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PLM4810
PLM4811
PLM4812
PLM4813
PLM5110
PLM5112

EXCLUSIVE
FÛNYÍRÓ-SZÉRIA A
MAKITÁTÓL
Az Exclusive széria a Makita
korszerû fûnyíró-kínálatában a
csúcskategóriát képviseli. Hogy
mi olyan különleges ebben a
csúcskategóriában? Természetesen a csúcsminõség!
A Makita Exclusive szériája mellett
a legjobb is csak elég jó lehet, mert
benne a legjobb ötletek, a
legkiválóbb tulajdonságok és a legmagasabb fokú kényelem testesülnek meg.
Ezeknél a fûnyíróknál a vágóházon
kívül a markolat is masszív alumíniumból készül, de a legmeggyõzõbb
érvet mégis a kizárólagosan ezen
szériához
kifejlesztett,
külön
állítható ErgoMow® markolat jelenti.
A markolat összesen kilencféle
állítási lehetõséget kínál, így bárki
megtalálhatja a számára legkényelmesebbet.
Különlegességnek és technikai
bravúrnak számítanak az erõteljes
benzinmotorok az automatikusan
szabályozott szívató révén megvalósuló ReadyStart funkcióval. A
karburátor
nagy
sebességû
befecskendezése alacsony indítási
fordulatszám mellett is biztosítja a
motor azonnali üzemanyag ellátását. Az újszerû visszahúzórugós
indító a kábel megereszkedése
nélkül lép mûködésbe, és a
módosított nagyfeszültségû gyújtás
különösen könnyen beindíthatóvá
teszi ezt a fûnyírót.

Az ErgoMow® markolat - az optimális
munkavégzési testtartás érdekében
rugalmasan állítható

Könnyen beindítható, erõteljes és tartós - ezek az új, Briggs &
Stratton gyártmányú, ReadyStart funkciós motor jellemzõi

* Jelenleg nincs forgalomban Magyarországon

PLM5112
Gyepterület
Vágószélesség
Motor típusa
Indítórendszer
Vágómagasság
Gyûjtõtartály
Hajtás
Súly
Vágószerszám

2

PLM5110*
2

PLM4813*
2

PLM4812*
2

2

PLM4810*

2.400 m
51 cm
60
elektromos
30 - 80
75 liter
3 sebességes
42 kg

2.400 m
51 cm
60 ReadyStart
visszahúzórugós
30 - 80
75 liter
3 sebességes
41 kg

2.000 m
48 cm
60
elektromos
30 - 80
75 liter
4 sebességes
42 kg

2.000 m
48 cm
60 ReadyStart
visszahúzórugós
30 - 80
75 liter
4 sebességes
39 kg

1.800 m
48 cm
60 ReadyStart
visszahúzórugós
30 - 80
75 liter
1 sebességes
38 kg

1.600 m2
48 cm
60 ReadyStart
visszahúzórugós
30 - 80
75 liter
kézzel tolható
35 kg

4Cut®

4Cut®

4Cut®

4Cut®

4Cut®

4Cut®

Mulcsozó betét minden Makita gyártmányú 4Cut® alumínium fûnyíróhoz. Cikkszám: 664.140.224

Exclusive

PLM4811*
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AZ EXCLUSIVE
KICSIVEL MÉG
EXKLUZÍVABB
Ha kimagasló teljesítményre
vágyik, válassza a Makita Exclusive pro fûnyíróit, amelyekben
minden megvan, amit az Exclusive széria kínál - és még valami,
amitõl a legjobb egy kicsivel még
jobb lesz.

Meghajtás Honda motorral

Stabil alumínium kerekek

Mint oly gyakran, a különbségek itt
is a részletekben rejlenek. Néhány
további tulajdonság hozzáadásával
a Makitának sikerült elérnie, hogy
ezek a fûnyírók a professzionális
felhasználók érdeklõdését is felkeltsék. Az egyik ilyen járulékos elem
az alumíniumból készült alkatrész,
ami minden esetben valamilyen
konkrét cél elérését szolgálja,
például
a
golyóscsapágyak
gördülõ-surlódásának
nagyfokú
csökkentését
a
könnyûfém
kerekekben, és ezzel egyidejûleg a
kerekek stabilitásának fokozását.

PLM5111
PLM4814

A konstrukció kifejezett célja, a
munkaterhelés csökkentése: a
PLM4814 hajtószerelvénye - a
rezgéscsillapító AVS rendszer - az
innovatív mérnöki munka terméke.
A rendszer lényege, hogy a fém
tartókeretre szerelt motort gumi
betétek választják el a vágóháztól,
miáltal a felhasználó kezéhez és
karjához elvezetett rezgés mértéke
jóval kisebb lesz. A fûnyíró tartós
mûködtetése esetén ez a megoldás
sok fáradságtól kíméli meg a felhasználót, és energiamegtakarítással jár együtt.

PLM5111
2

PLM4814

2.400 m
51 cm
Honda GCV 190
visszahúzórugós
30 - 80 mm
75 liter
3 sebességes
42 kg

2.400 m2
48 cm
Honda GCV 160
visszahúzórugós
30 - 80 mm
75 liter
1 sebességes
37 kg

4Cut®

4Cut®

PLM5110

PLM5112

PLM4813

PLM4814
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KERTÁPOLÁS KORSZERÛEN: GYEPFORMÁZÁS
A STYLE SZÉRIÁVAL
A Makita bebizonyította, hogy a középkategória nem azonos a középszerûséggel. Éppen ellenkezõleg: a Style termékcsalád révén a Makita
joggal tart igényt vezetõ pozícióra.

Azonnal nyilvánvaló, hogy a tervezõk pusztán egy stílusos forma
megalkotásánál többre törekedtek. Abban a pillanatban, hogy a
felhasználó a megfelelõ magasságra állította be a markolatot,
kiválasztotta a vágómagasságot
központilag, és beindította a
motort, úgy érezheti: soha többé
nem szeretne mást, csak füvet
nyírni. A benzines típusok fantasztikusan jól kezelhetõek. A
masszív acél vágóház robosztusnak, de ugyanakkor mozgékonynak
tûnik.
A
kerekek
golyóscsapágyai mentesítik a
PLM5101

PLM5100

felhasználót a nagy erõkifejtés
terhe alól, a hátsó meghajtás
pedig tovább fokozza a kényelmet.

PLM4602*

Minden további tulajdonságukban
megegyeznek a Style széria benzinmotoros modelljeivel.

A motor biztonsági kapcsolójának köszönhetõen
kényelmesen kezelhetõ

A Makita Style-lal nincsen gond - talajtakarás az
elektromos modellel

PLM4603

Az elektromos fûnyírók is jó
benyomást tesznek ránk. Egyszerre erõteljesek és csendesek,
ráadásul - a motor biztonsági
kapcsolójának köszönhetõen még kényelmesebben kezelhetõek.

PLM4601

Gyepterület
2.200 m2
1.800 m2
1.800 m2
1.600 m2
1.400 m2
Vágószélesség
51 cm
51 cm
46 cm
46 cm
46 cm
Motor típusa / telj.
60
50
50
50
40
Indítórendszer
visszahúzórugósvisszahúzórugósvisszahúzórugós visszahúzórugósvisszahúzórugós
Vágómagasság
30 - 75
30 - 75
30 - 75
30 - 75
30 - 75
Gyûjtõtartály
60 liter
60 liter
60 liter
60 liter
60 liter
Hajtás
1 sebességes kézzel tolható 4 sebességes kézzel tolható 1 sebességes
Súly
34 kg
36 kg
30 kg
24 kg
28 kg
Vágószerszám
4Cut®
4Cut®
4Cut®
4Cut®
4Cut®

PLM5101
PLM5100
PLM4603
PLM4602
PLM4601

PLM5101

ELM4600

1.000 m2
46 cm
1.800 W
30 - 75
60 liter
1 sebességes
27 kg

800 m2
46 cm
1.800 W
30 - 75
60 liter
kézzel tolható
24 kg

4Cut®

4Cut®

* Jelenleg nincs forgalomban Magyarországon

Mulcsozó betét minden Makita gyártmányú, 48 cm széles, 4Cut® acél fûnyíróhoz.
Cikkszám: 664.140.223
Mulcsozó betét minden Makita gyártmányú, 53 cm széles, 4Cut® acél fûnyíróhoz.
Cikkszám: 664.140.222

Style

ELM4601

ELM4601
ELM4600

PLM5100

PLM4602

PLM4601

ELM4601
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HALADÓ SZELLEMBEN AZ
AMATÕRÖKÉRT
Az Advance szériával a Makita megalkotta az ideális
fûnyírót, amely számos szolgáltatást nyújt a felhasználónak elfogadható áron, és kicsiny füves
területeken is nagy elvárásokat elégít ki.

Vannak azonban eltérések is, amelyeket érdemes
figyelembe venni; itt van mindjárt a súlycsökkentés
kérdése. A két legkisebb méretû, elektromos Advance
fûnyíró, vagyis az ELM3300 és az ELM3700 háza
polipropilénbõl - könnyûsúlyú, de az ütések elnyelésére alkalmas mûanyagból - készül.
A vágómagasságot ezeken a modelleken is a
keréknél lehet beállítani.

Amikor kényelemrõl és minõségi kidolgozásról van
szó, az Advance fûnyírók - ezek az amatõr kertészek
számára kifejlesztett gépek - akár a Style széria
nagyobb modelljeivel is felveszik a versenyt.
- megbízható, kiváló minõségû acél ház
- a benzines fûnyírókat hatékony, Briggs & Stratton
gyártmányú motor hajtja
- az erõteljes, elektromos hajtású fûnyírók is jó
választásnak bizonyulnak

Könnyen kezelhetõ fûgyûjtõ kosár

PLM4600
Gyepterület
Vágószélesség
Motor típusa / telj.
Indítórendszer
Vágómagasság
Gyûjtõtartály
Hajtás
Súly
Vágószerszám

PLM4101

PLM4100

1.200 m2
1.000 m2
800 m2
46 cm
41 cm
41 cm
40
35
35
visszahúzórugós visszahúzórugós visszahúzórugós
30 - 75
30 - 75
30 - 75
60 liter
60 liter
50 liter
kézzel tolható
kézzel tolható
kézzel tolható
24 kg
23 kg
26 kg
4Cut®

3Cut®

Csendes üzemû villanymotor

ELM4100

ELM3700

ELM3300

600 m2
41 cm
1.600 W
30 - 75
60 liter
kézzel tolható
23 kg

500 m2
37 cm
1.300 W
25 - 55
35 liter
kézzel tolható
13 kg

400 m2
33 cm
1.100 W
25 - 55
27 liter
kézzel tolható
11,5 kg

3Cut®

3Cut®

3Cut®

3Cut®

Mulcsozó betét minden Makita gyártmányú, 48 cm széles,
4Cut® acél fûnyíróhoz. Cikkszám: 664.140.223

ELM4100
ELM3700
ELM3300

PLM4600
PLM4101
PLM4100

PLM4600
Advance

PLM4101

PLM4100

ELM3700

ELM4100
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Összefoglalás: Összehasonlításunkból
valamennyi
típus
gyõztesen került ki. Mindegyik
kategóriának megvannak a maga
erõsségei - gyengeségek nélkül.
Hogy
adott
felhasználónak
melyik tulajdonság a lényegesebb, a használati mód dönti el.

Makita Exclusive: A legnagyobb
méretû és legerõsebb fûnyírók
kategóriája. Azok a felhasználók,
akiknek gyakran és nagy területeken kell lenyírniuk a füvet, gyakorlatilag nélkülözhetetlennek fogják
találni az Exclusive modelleket.
Számos további tulajdonságának
köszönhetõen az Exclusive pro
széria különösen népszerû.

Makita Style: Amikor mindennapos
használatról van szó, a Style széria
verhetetlen. Ezekben a modellekben a stílusos küllem a stílusos
kertápolás lehetõségével párosul,
amitõl a hatékony fûnyírás mindenki számára jó mulatság lesz.
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A három termékcsalád
elõnyei - elsõ pillantásra
Exclusive

+ alumínium vágóház
+ rugalmasan állítható ErgoMow®
markolat
+ központi vágómagasság-beállítás
+ golyós csapágyak a kerekekben
+ Briggs & Stratton gyártmányú,
négyütemû motor ReadyStart
rendszerrel vagy elektromos
indítással
+ négyütemû HONDA-motor
(Exclusive pro)
+ alumínium kerekek (Exclusive
pro)
+ 4Cut®

Style

+ acél vágóház
+ állítható magasságú markolat
+ központi vágómagasság-beállítás
+ golyóscsapágyak a kerekekben
+ benzinmotoros vagy elektromos hajtás
+ 4Cut®

Advance

+ acél vagy polipropilén vágóház
+ vágómagasság-beállítás a keréknél
+ perselyes kerekek (mûanyag
vagy fém)
+ benzinmotoros vagy elektromos hajtás
+ 3Cut® / 4Cut®
Makita Advance: Kicsiny, de
remekül kialakított modellek alkalmi
felhasználóknak. Egy ilyen modellel
a keze alatt a becsvágyó amatõr
kertész pillanatok alatt mestere lesz
a fûnyírásnak.
<<<

Az Ön márkakereskedõje:

Makita Kft.
Székesfehérvár
8000 Takarodó u. 2.
www.makita.hu

