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Kies in
Cadeau-
winkel.

Krijg gratis.

2

Download alvast 
de Makita app 
om de actie te 

registreren.

Kies deze periode (1 oktober t/m 30 november 2022) een mooi cadeau uit de Makita Cadeauwinkel 
na registratie van aankoop van een actieproduct. Dit geldt op XGT 40 V Max machines en accu tuin-
gereedschap met een adviesprijs boven €90,00 excl. BTW. Kijk voor alle actieproducten op de website. 

Het aantal Cadeaupunten dat je krijgt op een actieproduct hangt af van de adviesprijs 
excl. BTW en kan oplopen tot 30 Cadeaupunten. Registreer op makita.nl/aanbieding
of in de Makita app. Kijk daar ook voor de exacte voorwaarden. 

Makita Cadeauwinkel

Koop. 
Kies.
Krijg.

10
punten Ontvang Cadeaupunten bij elke machine met dit icoon*

*Belangrijk: 
1.  Alleen producten die op moment van inwisselen in de Makita Cadeauwinkel staan zijn beschikbaar. Op=op.

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op cadeaus die uit de winkel zijn gehaald.
2. Koper is zelf verantwoordelijk voor tijdig inwisselen van Cadeaupunten.  
3. Alleen van actieproducten die in backorder zijn binnen de actieperiode wordt de registratietermijn verlengd.
4. De actie is uitsluitend voor inwoners van Nederland.
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XGT 
cirkelzagen

Jaargang 20 uitgave 77 
Oktober 2022. Het M magazine 
is een blad van Makita dat 
zes keer per jaar verschijnt. 

Wil je het M magazine gratis 
ontvangen? Meld je aan op 
makita.nl/registratieformulier

Wil je het M magazine niet meer 
ontvangen. Mail dan naar 
receptie@makita.nl.

Deze M is gedrukt op 
FSC papier en verzonden 
in bio-afbreekbare folie.

Het is inmiddels ruim 15 jaar geleden dat Makita haar eerste Li-ion 
accu introduceerde. Door de jaren heen zijn de accu’s steeds beter 
geworden. Innovatie bracht hogere Ah-waardes, betere beveiligingen, 
communicatie tussen accu en lader voor een beter laadproces. 
Snoerloos werken is inmiddels de norm, de techniek heeft het 
mogelijk gemaakt. Soms vraag je je af of er ooit een eind gaat 
komen aan de technische doorontwikkeling. Tot nu toe is daarop 
het antwoord telkens weer geweest dat het er niet op lijkt.

Zware jongens, uitstekende prestaties 
De belangrijkste accu ontwikkeling van de laatste paar jaar is de 
introductie van XGT 40 V Max. Mogelijk gemaakt door betere cellen, 
robuustere accupacks, elektronische communicatie tussen lader, 
accu én machine. Accu’s die meer vermogen afgeven aan de machines, 
die daardoor krachtiger zijn. Makita zou Makita niet zijn als niet alle 
aandacht gericht zou zijn op uitbouw van een breed assortiment 
XGT machines en een variëteit aan accu’s. Omdat machines verschillen 
in vermogensbehoefte zijn er lichte accu’s voor machines die niet 
veel stroom vragen en zwaardere accu’s voor die machines die veel 
vermogen verbruiken. In de categorie zwaardere machines brengt 
Makita SDS-MAX combihamers, 355 mm doorslijpers, 270 mm 
cirkelzagen, grondboren, 2,0/2,7 kW/pk bosmaaiers, 305 mm 
afkortzagen en (rug)stofzuigers op de markt die stuk voor stuk 
uitstekende prestaties laten zien op 40 V Max of zelfs 80 V Max. 
“Snoeren en brandstof de wereld uit” heet dat bij Makita. Het totale 
assortiment XGT is inmiddels de 100 producten al ruim gepasseerd.

XGT steeds vaker een uitkomst 
Koppen boven de artikelen in deze M proberen kernachtig weer 
te geven wat de voordelen van XGT zijn: sneller, stiller, krachtiger. 
Gebruikers, die vaak naast hun LXT machines ook XGT hebben 
toegevoegd aan bus of werkplaats, erkennen de nieuwe mogelijk-
heden die XGT biedt. Onze adviseurs horen dagelijks de positieve 
verhalen van hun klanten in bouw, infra, industrie, groenvoorziening 
en schoonmaak. In heel veel gevallen voldoet LXT prima, in steeds 
meer gevallen is XGT een uitkomst.

Professionals helpen 
In deze M passeren weer mooie machines de revue, samen met 
accessoires die het verschil maken. Van betonboren met inwendige 
stofafzuiging, zelfscherpende beitels, cirkelzaagbladen voor bijzondere 
toepassingen en krachtige daglichtlampen tot Makita werkhandschoenen.
Allemaal om de professional te helpen zijn werk nog beter 
en productiever te maken.

De techniek gaat door

Danny de Bont
Teamleider Adviseurs
Telefoon: 06 - 20 21 08 88
E-mail: danny.d.bont@makita.nl
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Boort als een idioot, 
Zuigt af als een tierelier

Interview

HR007G
XGT 40 V Max
€319,00 Zonder accu’s 

en lader, in doos.

punten
20

Boren, hamerboren en lichte 
breekwerkzaamheden

Zeer laag trillingsniveau door 
Anti Vibratie Technologie (AVT)

met geweldige prestaties 

Slagkracht 3.0 Joules

Voor gaten tot 16 mm, 
maar kan tot 28 mm in beton

18636_M77 Bouw_2022_WT8.indd   4 13-09-2022   11:19



5

Bekijk
online

makita.nl

Boort als een idioot, 
Zuigt af als een tierelier Meindert Hazevoet, 

Hazevoet bouw, Zaandijk
We zijn op bezoek bij Meindert Hazevoet 
uit Zaandijk. Als ZZP-er werkt hij alleen 
en pakt een variëteit aan klussen aan. 
Dat brengt soms unieke uitdagingen met 
zich mee, zoals bij het gebouw in Amsterdam-
Oost waar een dakluik annex vluchtroute 
aangebracht moet worden in een trappenhuis.
Een heel lastige plek, en in de verste verte 
geen stroom. (Niet voor niets doet de 
Makita accu rugstofzuiger het in die 
omgeving ook zo goed bij schoonmakers, 
maar dat terzijde). Meindert: ‘Eigenlijk is 
de werksituatie nooit perfect, en kom je 
veel onverwachte situaties tegen. Juist dan 
moet je kunnen rekenen op je gereedschap’. 
Er moesten 20 mm ankers geplaatst worden 
en liefst werd de omgeving ook zo schoon 
mogelijk gehouden. Onder het motto ‘ik wil 
graag mooie dingen maken’ is Meindert na 
jaren in de bouw sinds 2016 zelfstandig 

machine in zijn handen heeft. 

Op de vraag waarom hij XGT gebruikt 
vertelt hij: ‘Ik heb echt een verzameling 
LXT machines van Makita. En ze bevallen 
uitstekend. Op enig moment moest ik 
echter een dakconstructie maken met 
26 cm lange Tellerkopschroeven voor het 
vastzetten van de dakplaten. Daar had ik 
echt veel kracht voor nodig. De HP001G 
schroeftol (met klopboorfunctie red.) werd 
m’n eerste XGT machine. Niet normaal, zo 
krachtig dat ding. Daarna heb ik aangevuld 
met een slijper, slagmoersleutel, 
slagschroevendraaier en zelfs een 80 V 
Max doorslijper. Met die laatste machine 
maak ik openingen in muren. Ik heb wel 
ontdekt dat ik daarvoor het speciale 
diamantblad van Makita moet hebben’. 

Over de test van de boorhamer kon 
Meindert kort zijn: ‘Voor deze machine 

Hij boort als een idioot. En met de afzuiging 
bleef de omgeving ook goed schoon, 
dat ding zuigt af als een tierelier’. 

Qua kracht en prestatie 
gelijk aan 230 V
Met z’n ideale boorbereik tot 16 mm 
en maximale bereik van 28 mm doet 
de HR007G niet onder voor de HR26xx-

en elektronica voor constant toerental 
en variabele toeren regeling in combinatie 
met de 40 V Max XGT accu en een slagkracht 
van 3,0 J staan garant voor snelle gaten. 
De capaciteit voor kroonboren tot 54 mm 
en diamantboren tot 65 mm maken 
de machine veelzijdig; AFT zorgt voor 
de veiligheid bij vastslaan van de boor 
en de AWS zorgt voor automatisch starten 
van de stofzuiger waardoor er schoon 
gewerkt kan worden. Tot een maximale 
lengte van 260 mm kan er stofvrij geboord 
worden met de optionele stofafzuiging 
DX15. Waar deze XGT combihamer zijn 
gesnoerde broer HR2663 ver achter zich 
laat is bij het trillingsniveau: dat ligt maar 
liefst 30% lager dan bij de 230 V machine 
waardoor er meer productie mee gedraaid 
kan worden.

DX15 stofafzuiging voor 
boren tot 260 mm

maken de optionele stofafzuiging de ideale 
partner voor de HR007. €106 ex BTW. 
Makkelijk aan te brengen, los te koppelen 
en te legen.en te legen.
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beitels en boren

SP4S: Betonboor 12x325mm 
SDS-PLUS, Stofvrij Premium.
€90,00

B-64381

SP4S: Betonboor 14x360mm 
SDS-PLUS, Stofvrij Premium.
€100,00

B-64397

SP4S: Betonboor 16x360mm 
SDS-PLUS, Stofvrij Premium.
€110,00

B-64406

SP4S: Betonboor 18x360mm 
SDS-PLUS, Stofvrij Premium.
€120,00

B-64412

Makita Stofvrij Premium SDS-PLUS 
betonboren met inwendige stofafzuiging
De stofzuiger wordt direct aangesloten op de boor door middel van 
de kunststof connector. Twee grote afvoergaten zuigen inwendig stof 
en gruis optimaal op tijdens het boren en voeren het af richting de 
stofzuiger. Deze techniek resulteert in een schone en stofvrije 

combinatie met een B-label stofzuiger. De vier hardmetalen snijders  
op de boorkop zorgen voor een perfect rond boorgat en een lange 
levensduur van de boor. Deze boor is geschikt voor het boren in droog 
metselwerk, beton, gewapend beton en (natuur)steen.

AWS ontvanger
De AWS adapter maakt snoerloze communicatie tussen machine  
en stofzuiger mogelijk. Met deze adapter kan je, middels Bluetooth®, 
stofzuigers die nog geen ingebouwde AWS techniek hebben, toch 
draadloos verbinden met een AWS machine. Wanneer je de machine 
inschakelt, dan schakelt hij ook automatisch de stofzuiger in.  
De adapter is compatibel met de meeste 230V stofzuigers welke 
voorzien zijn van een door een machine te activeren stopcontact.  
De adapter is standaard voorzien van een bevestigingshaak en -koord 
met snelsluiting voor een gedegen bevestiging aan de stofzuiger.  
De benodigde AWS zender (WUT01) wordt standaard meegeleverd.

AWS ontvanger
€190,00

WUT02U / 199789-6
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beitels en boren

P4S: Betonborenset  
3-delig SDS-PLUS NEMESIS II
6x165mm – 8x165mm – 10x 165mm.
€26,00

B-59075

Beitelset Zelfscherpend  
5-delig SDS-PLUS.
€80,00

E-13188

P4S: Betonborenset  
7-delig SDS-PLUS NEMESIS II  
5/6/8x 115mm – 6/8/10/12x 165mm.
€65,00

B-59031

Makita Betonborensets  
NEMESIS II SDS-PLUS
Betonboren uit de NEMESIS II serie hebben een volledig hardmetalen 

boorgaten en hebben een extra lange levensduur  
door hoogwaardig materiaal. De kop is tevens voorzien van een 
hardmetalen centreerpunt voor veilig en stabiel boren, en de 

betongruis. Nemesis-betonboren lopen niet vast op betonstaal. 

Makita Beitelset  
Zelfscherpend SDS-PLUS 
5-delige Makita beitelset met SDS-PLUS aansluiting. Door de speciale 

 
een lange levensduur. De puntbeitel heeft een Spin Action punt;  

 
de beitel niet vast komt te zitten in beton.

2x puntbeitel 250mm - 2x koudbeitel 20x250mm -  
1x platbeitel 40x250mm.

Bekijk hier het hele  
assortiment betonboren
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Antistatische slang standaard

voor het afvangen van 
de kleinste stofdeeltjes

Geschikt voor stofafzuiging bij zagen, 
frezen, schuren, schaven en boren

Capaciteit: 8 liter

VC002GLZ01
XGT 40 V Max
€499,00 Zonder accu’s 

en lader, in doos.

punten
30

XGT stofzuigers 
Nog krachtiger
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De VC002G & VC004G zijn de nieuwe 
buitengewoon krachtige en stille 
accustofzuigers op het XGT 40 V Max 
platform. Dit zijn de ideale stofzuigers 
om te gebruiken voor externe stofafzuiging. 
Uiteraard voorzien van Auto-start Wireless 
System (AWS), voor draadloze communicatie 
tussen accumachine en accustofzuiger. 
Daardoor start de stofzuiger als de machine 
wordt ingeschakeld. De stofzuigers hebben 
een lange werktijd. Met twee volle 5,0 Ah 
accu’s maximaal 220 minuten in stand 1 
en 28 minuten in stand 5. De geïntegreerde 

af. De VC002GLZ01 heeft een capaciteit 
van 8 liter.

D-Label
Beide modellen voldoen aan TNO klasse D. 
Deze stofzuigers zijn geschikt voor machines 
(m.u.v. stationaire machines) die hout schaven,
zagen, schuren en frezen. Ook zijn deze 
geschikt voor het boren tot 16 mm in kwarts-
houdende materialen zoals beton en steen.

Geschikt voor stofafzuiging bij zagen, 
frezen, schuren, schaven en boren

Stofzuiger zonder accu`s en lader, 
in doos, met AWS zender.
€525,00

VC004GLZ01
XGT 40 V Max 

Stofzuiger zonder accu’s en lader, in doos. 
(deze stofzuiger is niet voor de schoonmaak).
€595,00

DVC157LZX3
LXT 2x18 V

Bekijk
online

makita.nl

Ideale XGT 40 V Max 
stofzuiger om te gebruiken 
voor externe stofafzuiging.

Ervaar volledige werkvrijheid in 
stofvrij en snoerloos werken met 
deze L-klasse accu stofzuiger.

XGT stofzuigers 
Nog krachtiger

punten
30

punten
30

18636_M77 Bouw_2022_WT8.indd   9 13-09-2022   11:19



10

Sterk. Snel. 

235 mm cirkelzaag met een 

de machine wordt ingeschakeld 

De machine past zonder adapter 
rechtstreeks op de geleiderail

Gegoten magnesium 
zool en beschermkap 

Constant toerental: de machine 
blijft ook onder belasting op toeren

punten
30HS009GZ*

XGT 40 V Max
€445,00 Zonder accu’s 

en lader, in doos.

*Ook verkrijgbaar in 270 mm HS011GZ €495,00 30 punten

Bekijk
online

makita.nl

De nieuwe 235 mm cirkelzaag op het Makita XGT 40 V Max 
platform kan zagen met een verstekinstelling van -1° tot 60°. 
Ze zijn voorbereid voor Auto-start Wireless System (AWS) voor 
draadloze communicatie tussen accumachine en accustofzuiger. 
De optionele AWS unit WUT01 is als accessoire los verkrijgbaar. 
De HS009G past zonder adapter rechtstreeks op de Makita 

de machine sneller, zuiverder en langer op één acculading.
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Cirkelzaagblad 

235x30x2,2 24T 20g.

E-01909

Cirkelzaagblad 
Sandwichpaneel
Specialized 235x30x2,2 50T 0g.

B-17675

Cirkelzaagblad 
Aluminium Specialized
235x30x2,4 80T 0g.

B-09606

Cirkelzaagblad Hout 
(noest/spijker) 
Specialized Embedded Tip 235x30x2,3 24T 23g.

B-09444

Bekijk hier het hele 
assortiment cirkelzaagbladen

Een kleine greep uit het 
grote assortiment speciale 
cirkelzaagbladen

slechts 1,5mm en een nieuw tandontwerp met holle 
uitsnede. Deze tand heeft een kleiner raakvlak met 
het materiaal, is scherper én kan zijn verspaning beter 
kwijt. Voorzien van lasersleuven voor een reductie in 
trillingen en geluid.
€48,75

Voorzien van afwisselend geplaatste  vlak- en trapezium 
tanden (TCG); de trapeziumtand snijdt het materiaal 
voor en de vlaktand snijdt het restant in de hoeken weg. 
Hierdoor wordt voorkomen dat de tanden heet worden 
en het materiaal wordt  vervormd. Uitermate geschikt 
voor aluminium, koper, messing, brons en andere 
non-ferro metalen. Ook geschikt voor gemelamineerde 

€84,00

Dit zaagblad is speciaal ontwikkeld voor het zagen 
van staalplaten bekleding en sandwichpanelen. 
Door de SMTCG vertanding, waarbij afwisselend 

zijn geplaatst, wordt het materiaal braamvrij afgewerkt. 
Ook blijft hitteontwikkeling uit zodat de binding tussen 
het staal en het polyurethaan gewaarborgd blijft. 
€107,75

Zaagblad voorzien van wisseltand/ATB vertanding, 
waarbij de tanden dieper in het standblad zijn geplaatst 
(Embedded Tip); hierdoor zitten ze steviger en kunnen 
meer weerstand verdragen. Het blad is uitermate 
geschikt voor constructiehout met spijkers en/of 
noesten en betonresten.
€61,50
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Draadloze verlichting 
tijdens de donkere dagen

30LEDS bouwlamp  
met lampenkap. 
Wit licht dat vergelijkbaar 
is met daglicht.
Lumen: 900 / 3.600 lm
€285,00

DEBML005G
XGT 40 V Max /  
LXT 14,4 V / 18 V

LED bouwlamp. 
Wit licht dat vergelijkbaar 
is met daglicht.
Lumen: 450 / 1.100 lm
€175,00

DEAML003G
XGT 40 V Max /  
LXT 14,4 V / 18 V

 
met tas en draagband. 
Wit licht dat vergelijkbaar 
is met daglicht.
Lumen: 900 / 3.000 lm
€329,00

NLADML813
LXT 14,4 V / 18 V 

96LEDS bouwlamp.
Wit licht dat vergelijkbaar 
is met daglicht.
Lumen: 2.000 / 10.000 lm
€407,50

DEADML809
LXT 2x14,4 V en 2x18 V

Wit licht dat vergelijkbaar 
is met daglicht.
Platform: XGT 40 V Max
Lumen: 600 / 1.250 lm
€145,00

DEAML007G
XGT 40 V Max

Van links naar rechts:
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30 LEDS bouwlamp.
Wit licht dat vergelijkbaar 
is met daglicht. 
Lumen: 750 / 3.000 lm
€265,00

DEADML811*

LXT 14,4 V / 18 V 

LED bouwzaklamp.
Wit licht dat vergelijkbaar 
is met daglicht.
Lumen: 600 / 1.250 lm
€129,00

DEBDML812
LXT 14,4 V / 18 V

20 LEDS bouwlamp.
Lumen: 450 / 750 lm
€170,00

DEADML805*

LXT 14,4 V / 18 V

 
met tas en draagband.
Wit licht dat vergelijkbaar 
is met daglicht.
Lumen: 900 / 3.000 lm
€385,00

NLADML814
LXT 14,4 V / 18 V

Omgevingslamp. Deze lamp  
is seriematig te koppelen.  
Lumen: 1.500 / 5.500 lm
€479,00

NLADML810*

LXT 14,4 V / 18 V

Op statief GM00002073
€175,00

Welke licht 
heb jij nodig? 
Een paar sterke bouwlampen 
op statief om de hele 
werkruimte te verlichten? 
Lampen die daglicht geven? 

 
Een zaklamp die zo makkelijk  
in je gereedschap kist past?  
Een hoofdlamp om de ruimte 
vlak voor je goed te kunnen 
zien? Een TL lamp waarbij je  
op de camping prima een boek 
kunt lezen? Handige inklapbare 
lampen die je makkelijk kunt 
verplaatsen en meenemen? 

Het Makita assortiment lampen 
biedt het allemaal. Op accu, dus 
zonder struikeldraden. Krachtig, 
veel licht, en lang branden op 
één accu. In XGT en LXT. 

Zaklamp
€43,50

DEAML001G
XGT 40 V Max

Zaklamp
€80,00

DBML006G
XGT 40 V Max

Werklamp
€97,50

DEADML002G
XGT 40 V Max

*Niet alleen LXT maar ook netstroom
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Lees meer over 
stofvrijwerken.

Kom voor advies naar het Makita Kenniscentrum
In onze Kenniscentra in Woerden en Eindhoven tonen we een groot deel van ons 
uitgebreide assortiment gereed schappen en accessoires/verbruiks artikelen. Het Kennis-
centrum is alleen op afspraak open voor professionele eindgebruikers. Dus denk je na over 
de keuze van het juiste accuplatform (LXT of XGT), wil je de bus(sen) opnieuw inrichten met 
de nieuwste machines, of wil je graag weten en testen welke machines het beste passen  
bij jouw toepassingen, boek dan een afspraak. Gebruik daarvoor de QR code hiernaast.

14

een 
bezoek
makita.nl

Kies voor een gezonde  
en veilige werkplek
Makita heeft veel energie gestoken in oplossingen die ervoor zorgen 
dat je stofvrij kunt werken. Vergis je niet, op iedere werkplaats is stof 
aanwezig. Kwartsstof komt vrij bij allerlei bewerkingen en kan leiden 

eenvoudiger dan je denkt en hoeft absoluut geen grote investering te 
betekenen. En je hoeft je ook niet langer druk te maken over controles  
en inspecties. Makita beschikt inmiddels over honderden TNO-

ieder met hun eigen kwaliteiten. Kies ook bewust voor een gezonde 
en veilige werkplek en laat de aandacht voor stofvrijwerken vooral 
niet verslappen.

Korte presentaties over stof, trillingen 
of geluid. Onze Adviseur komt bij je.
Onze adviseurs adviseren je graag over het vermijden van stof, 
trillingen en geluid. Voor groepen van ca 12 man worden  
er ook Toolboxen gegeven bij jou op locatie. 

Makita kennis, 
jouw kennis

Lees meer en plan  
een afspraak.

Stofvrijwerken Toolboxen
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Noviteiten van Makita

Camping lamp met radio en Bluetooth 
zonder accu’s en lader, in doos. 
Makita Outdoor, maar ook superhandig in huis.
Ook verkrijgbaar in 40 V max MR009GZ.
€139,00

DMR056
LXT 14,4 V / 18 V

Slagschroevendraaier zonder accu’s en lader, 
in Mbox. De lang verwachte opvolger 
van de DTD171.
€229,00

DTD172ZJ
LXT 18 V

Multiborenset 5-delig.

baksteen, kalkzandsteen, en staal.
€16,00

E-14255

Werkhandschoen maat M.
Touchscreen compatibel, 
dus je kunt je smartphone bedienen.

Overige maten: 
L P-84470 / XL P-84486 / XXL P-84492
€25,00

P-84464

Slagschroefbit 31-delig Impact Premier.
Extreem hoog torsievermogen 
en perfecte pasvorm.
€60,00

E-13552

Blaas- en zuigmachine zonder accu’s en lader, 
in doos. Luchtsnelheid  tot 200 m/sec en 
een 4-traps elektronische snelheidsregeling.
€165,00

AS001GZ
XGT 40 V Max

Rotatiepolijstmachine zonder accu’s en lader, 
in doos. Polijsten van verschillende 
oppervlakken. 
€345,00

PV001GZ
XGT 40 V Max

Heteluchtpistool zonder accu’s en lader, 

Temperatuurbereik 150 / 550 °C, 
temperatuurregeling in 6 standen.
€169,00

DHG181ZK
LXT 18 V

Schaaf 82 mm zonder accu’s en lader, in doos. 
Hij schaaft maximaal 4 mm diep per beweging.
€305,00

KP001GZ
XGT 40 V Max

Benieuwd naar nog 
meer noviteiten? 
Kijk op makita.nl
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Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Druk- en zetfouten voor behouden. 
Makita behoudt zich het recht voor model- en artikelnummers en adviesprijzen
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze M is gedrukt op 
FSC papier en verzonden in bio-afbreekbare folie. 

FOL597

makita.nl
(040) 206 40 40Product niet op voorraad? Voor 12.00 uur besteld, 

als regel de volgende werkdag bij jouw dealer. 

Met de XGT 40 V Max kettingzaag ben je klaar voor meer; meer vermogen, 
meer werktijd en meer zaagwerk. Het XGT 40 V Max Makita tuin- en 
parkassortiment voor professional en veeleisende particulier blijft zich uitbreiden. 
Kijk voor de lopende aanbiedingen op makita.nl.

Krachtige accu kettingzaag op het XGT 40 V 
Max platform, vergelijkbaar met een 42 cc 
motor kettingzaag. Uitstekend uitgebalanceerde
machine die uitblinkt in zijn ergonomie en 
gewicht. De speciaal voor deze accuzaag 
ontwikkelde zaagketting (Artikelnummer: 
191T90-5 Standaard meegeleverd) zorgt voor 
minder wrijving, dus sneller en langer zagen 
op één acculading. Gezien kettingsnelheid 
van 25,5 m/s zeer geschikt voor professioneel 
zaagwerk. In combinatie met de BL4050F 
komt het vermogen van deze machine 
het beste tot zijn recht. 

Sneller, stiller en 
schoner dan brandstof

XGT 40 V Max

Er
w

in
 D

or
st

, B
om

en
se

rv
ic

e 
Zu

id
, S

itt
ar

d

Bekijk
online

makita.nl

Hoog gebruikscomfort

Regelbare kettingsmering

Kettingwielbeschermkap 
met geïntegreerde moeren

kettingsnelheid

Krachtig als brandstof, 
gemak van accu

UC010GZ
XGT 40 V Max
€425,00

punten
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