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Refletores e Lanternas 
a Bateria

Grande variedade de refletores
e lanternas para satisfazer todas

as necessidades de trabalho
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Nota: não acompanham carregador e bateria.

REFLETORES 
E LANTERNAS
Refletores e lanternas práticas 
para ambientes pouco iluminados.

DML802

Ajuste em 12 posições da cabeça 
da lanterna. Gancho de pendurar 
em metal conveniente e durável 

no local de trabalho. Design 
compacto e leve.

ML106

Cabeça de lanterna giratória 
em 12 posições com paradas 
positivas de 0º a 170º. Ajuste 

do foco da iluminação.

DML812

Alta capacidade de iluminação; 
Alcance de até 640 metros; 

Quatro funções de iluminação; 
Ideal para a realização de 

inspeções com o uso intermitente.

BML803
Design resistente à água com 

IPX-4 resiste a salpicos de água. 
Interruptor com 2 estágios.

DML807

Tomada USB embutida para carregar 
dispositivos eletrônicos portáteis
Três modos de iluminação. Modo 

Lanterna de 360° fornece 710 lúmens. 
Design resistente a pó e água.

ML102

Pode ser usado como lanterna focada 
ou ampliada. Design resistente à água 

(IP54). LED. simples de alta 
luminância fornece até 100 lúmens.

Design compacto e leve.

ML103

Tamanho compacto cabe 
perfeitamente na palma da mão.
O LED de difusão simples branco 

de 1,5 W fornece iluminação 
ampla e brilhante.

ML104

Tomada USB embutida para carregar 
dispositivos eletrônicos portáteis
Três modos de iluminação. Modo 

Lanterna de 360° fornece 710 lúmens. 
Design resistente a pó e água.

ML105

Ajuste em 12 posições da cabeça da 
lanterna. Gancho de pendurar em 

metal conveniente e durável no local 
de trabalho. Design compacto e leve.

DML808

Cabeça de lanterna giratória 
em 12 posições com paradas 
positivas de 0º a 170º. Ajuste 

do foco da iluminação.

DML185
Lanterna de cabeçote móvel em 
4 posições; bateria LXT de 18V 

resistente a impactos de 1m.

DML801

12 lâmpadas LED;
7 posições para melhor iluminação; 

Sentido de rotação para 
ambos os lados; 

Com gancho para maior 
facilidade no trabalho.

DML186

Design compacto e portátil; 
6 LEDs de alta eficiência; 

Alça de mão ajustável com 
fixação autoaderente.

DML815
Excelente autonomia; Modelo leve 
e compacto; Ajuste de ângulo para 

uma iluminação mais eficiente.

DML805

Excelente poder de iluminação 
atingindo até 750 lumens. Maior 
proteção contra pó e água. Pode 

utilizar com bateria ou ligado direto 
na tomada.

DML810

Autocorreção do equilíbrio, três níveis 
de iluminação atingindo até 5.500 

lumens. Pode conectar até 8 refletores 
simultâneo. Maior proteção contra pó e 
água (IP54). Pode utilizar com bateria 

ou ligado direto na tomada.

DML811

Maior poder de iluminação atingindo 
até 3.000 lumens. Três níveis de 

iluminação e maior proteção contra 
pó e água (IP65). Pode utilizar com 
bateria ou ligado direto na tomada.

DML809

Maior poder de iluminação atingindo 
até 10.000 lumens. Três níveis de 

iluminação e maior proteção contra 
pó e água (IP65).Pode utilizar com 
bateria ou ligado direto na tomada.
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12V max
sériesérie18V

ML104
Lâmpada: LED

Luminosidade: 130 (lm)
Iluminância: 1.900 (lx)

Autonomia: 19 horas (4,0Ah)
Proteção: XPT

Expedições, quadros de energia,
oficinas mecânicas, empresas 

de fertilizantes.

ML106
Lâmpada: LED

Luminosidade: 190 (lm)
Iluminância: 170-4.500 (lx)

Autonomia: 12 horas (4,0Ah)
Oficinas mecânicas,

escritórios, expedições.

ML103
Lâmpada: LED
Luminosidade: 100 (lm)
Iluminância: 240 (lx)
Autonomia: 28 horas (4,0Ah)
Inspeções de quadros de energia, 
locais de difícil acesso.

ML105
Lâmpada: LED
Luminosidade: 190 (lm)
Iluminância: 5.500 (lx)
Autonomia: 14 horas (4,0Ah)
Inspeções com as mãos livres, 
inspeção dos rodízios das esteiras 
empresas de fertilizantes.

ML102
Lâmpada: LED

Luminosidade: 100 (lm)
Iluminância: 120 (lx)

Autonomia: 08 horas (1,5Ah)
Proteção: IP54

Pesca esportiva, acampamentos,
oficinas mecânicas.

DML185
Lâmpada: Xenon
Luminosidade: 180 (lm)
Iluminância: 4.500 (lx)
Autonomia: 07 horas (5,0Ah)
Oficinas mecânicas, 
escritórios, expedições.

DML186
Lâmpada: LED
Luminosidade: -
Iluminância: 500 (lx)
Autonomia: 80 horas (5,0Ah)
Inspeções de quadros de energia,
locais de difícil acesso.

DML801
Lâmpada: LED
Luminosidade: 240 (lm)
Iluminância: 400 (lx)
Autonomia: 37 horas (5,0Ah)
Oficinas mecânicas, escritórios, expedições.

DML803
Lâmpada: LED

Luminosidade: 170 (lm)
Iluminância: 270 (lx)

Autonomia: 40 horas (5,0Ah)
Proteção: IPX4

Inspeções com as mãos livres, 
inspeção dos rodízios das esteiras 

empresas de fertilizantes

DML807
Lâmpada: LED

Luminosidade: 710 (lm)
Iluminância: 340 (lx)

Autonomia: 93 horas (5,0Ah)
Proteção: XPT

Expedições, quadros de energia, oficinas
mecânicas, empresas de fertilizantes.

DML808
Lâmpada: LED

Luminosidade: 190 (lm)
Iluminância: 170-4.500 (lx)

Autonomia: 26 horas (5,0Ah)
Oficinas mecânicas, 

escritórios, expedições.

DML809
Lâmpada: LED
Luminosidade: 10.000 (lm)
Iluminância: 3.800 (lx)
Autonomia: 07 horas (5,0Ah)
Proteção: IP65
Empresas de Mineração, manutenções externas
noturnas, expedições, escritórios, construções.

DML810
Lâmpada: LED
Luminosidade: 5.500 (lm)
Iluminância: 550 (lx)
Autonomia: 30 horas (2x18V)
Proteção: IP54
Manutenções e obras externas,
expedições, escritórios.

DML811
Lâmpada: LED

Luminosidade: 3.000 (lm)
Iluminância: 1.150 (lx)

Autonomia: 10 horas (5,0Ah)
Proteção: IP65

Empresas de mineração, manutenções externas
noturnas, expedições, escritórios, construções.

DML812
Lâmpada: LED
Luminosidade: 1.250 (lm)
Iluminância: 71.000 (lx)
Autonomia: 08 horas (5,0Ah)
Proteção: XPT
Empresas de segurança, manutenções
externas, análises externas de estruturas.

DML815
Lâmpada: LED

Luminosidade: 160 (lm)
Iluminância: 3.000 (lx)

Autonomia: 45 horas (5,0Ah)
Oficinas mecânicas, escritórios, expedições.

DML802
Lâmpada: LED
Luminosidade: 180 (lm)
Iluminância: 4.000 (lx)
Autonomia: 21 horas (5,0Ah)
Oficinas mecânicas,
escritórios, expedições.

DML805
Lâmpada: LED

Luminosidade: 750 (lm)
Iluminância: 1.150 (lx)

Autonomia: 56 horas (5,0Ah)
Empresas de mineração,

manutenções externas noturnas,
expedições, escritórios, construções.
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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 9 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.

Plataforma da Linha a Bateria 18V
Uma bateria para mais de 320 modelos

Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta.


