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November 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.

Meer kunnen  
met je accu
gereedschap

Danny de Bont
Teamleider Adviseurs

Download alvast 
de Makita app  
om de actie te  

registreren.

*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 het tijdig inwisselen van Cadeaupunten.
3. Alleen van actieproducten die in backorder zijn binnen de actieperiode wordt de registratietermijn verlengd. 
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De geldigheid van je cadeaupunten is verlengd 
tot één jaar na registratie van je aankoop. 
In de periode 1 december t/m 31 maart 2023 kun je na registratie van aankoop van 18 V LXT  
en XGT-accumachines met een adviesprijs ex BTW van € 199 of meer een gratis accu of ander  
cadeau kiezen uit de Cadeauwinkel. Dit geldt niet voor accu tuinmachines en combisets.  
Kijk voor alle actieproducten op de website. 

Registreer op makita.nl/aanbieding of in de Makita app.  
Kijk daar ook voor de exacte voorwaarden.

Onze adviseurs krijgen dagelijks de vraag van LXT-gebruikers of ze 
moeten overstappen naar XGT. Het antwoord is simpel: als je 100% 
tevreden bent met je LXT-machines, dan moet je helemaal niks. 
Tenslotte is het 18 V LXT platform het meest uitgebreide dat Makita  
te bieden heeft, en er zullen steeds nieuwe LXT-machines bij komen. 
Uitwisselbaarheid van de accu en machines die je goed bevallen,  
wat wil je nog meer? 

Wat wil je nog meer? Dat is ook een interessante vraag. Denk aan  
dat beroemde filmpje waarin mensen van weleer aangaven geen 
behoefte te hebben aan een mobiele telefoon. De ervaring leert  
dat je niet weet wat je nog meer zou kunnen wensen, totdat je het  
in je handen hebt. De ervaring leert ook dat de meeste gereedschaps-
gebruikers continu de grenzen opzoeken van wat ze kunnen met hun 
machine; ze willen altijd meer. Sneller, harder, langer, beter.  
En nu biedt Makita 40 Volt Max. 

De technische mogelijkheden van de 18 Volt accu zijn uitstekend, 
maar ook eindig. Op enig moment is nog meer niet mogelijk.  
Voor een bedrijf met een ambitieuze visie op accumachines is  
dat niet goed genoeg. Natuurlijk hebben de ingenieurs lang  
gestudeerd op de mogelijkheid om LXT en XGT compatibel te maken.  
Als dan besloten wordt om dat niet te doen, dan kun je op je vingers 
natellen dat daar een heel goede reden voor is. Doordat de XGT-accu’s 
en machines een hoger vermogen hebben presteren ze beter.  
Machines zijn krachtiger, sneller en blijven beter op kracht of snelheid. 
Daarvoor is wel wat nodig: elektronica en een robuustere connectie 
tussen accu en machine.

Het XGT-systeem heeft een belangrijk streepje voor op LXT:  
naast de communicatie tussen accu en lader kent XGT ook communi-
catie tussen accu en machine. Er vindt optimale afstemming plaats 
tussen die twee en dat komt de prestaties ten goede. Gebruikers die 
een XGT machine in handen kregen om uitgebreid te testen willen niet 
meer terug naar LXT, of voegen specifieke machines uit de XGT-groep 
toe aan hun LXT-gereedschapskist. Al zie je weinig verschil in uiterlijk 
tussen een LXT of XGT-boor-/schroefmachine, schijn bedriegt. Worden 
de machines en toepassing zwaarder dan komt het verschil nog 
duidelijker naar voren. 

Makita is ervan overtuigd dat LXT en XGT naast elkaar toekomst hebben. 
Omdat gebruikers verschillen in hun behoeftes, niet iedereen per se 
het zwaarste nodig heeft. Maar voor de meer-willers onder ons heeft 
Makita een geweldig antwoord. Probeer zelf, en boek een bezoek  
van de adviseur of maak een afspraak voor het Kenniscentrum. 

Kies in de cadeauwinkel 
je gratis accu of een ander 
cadeau naar keuze
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Danny Dijkhuizen, 
Dijkhuizen Bouw, 
Vaassen
Uit het garantieregistratiesysteem bleek 
dat Danny Dijkhuizen de XGT-afkortzaag 
LS003G had aangeschaft. Reden om hem 
te vragen hoe de machine hem bevalt, en 
welke plus punten hij in de praktijk ervaart.  
Daar wilde Danny, die na 16 jaar in de bouw 
anderhalf jaar geleden voor zichzelf begon, 
met alle plezier over praten. Dijkhuizen 
Bouw in Vaassen is van alle markten thuis. 
Voor timmer werk, tegelwerk, renovaties  
en verbouwingen is Danny je man. Zoveel 
verschillende werk zaamheden zorgen 
ervoor dat hij nogal wat machines in de 
bus heeft liggen. Meestal Makita, meestal 
accu, meestal LXT 18 V of 2x 18 V machines. 
Waarom dan nu de 40 V Max XGT?

Niets meer te wensen
We vragen het Danny: ‘Ik gebruik deze 
afkorter voor allerlei klussen, en zeker ook 
voor grote balken. Het is toch een serieuze 
uitgave, en dan verwacht je ook het beste 
van je machine; hij moet wel alles kunnen. 
Net te klein of te licht in capaciteit is 
ongelofelijk irritant. Nou deze Makita 
afkorter overtreft mijn verwachtingen.  
Als een mes door de boter, wat een power. 
Dat de accu niet past op mijn LXT-machines 
heb ik even over nagedacht, maar je krijgt 
er ook echt wat voor terug. Deze machine 
doet in geen enkel opzicht onder voor een 
machine met snoer’.

Efficut, perfect zaagblad
Zijn lofzang gaat nog even door over het 
zaagblad. Makita levert bij nagenoeg al 
haar accu zaagmachines standaard een 
Efficut zaagblad uit. Danny: ‘Hoe ze het 
flikken bij Makita weet ik niet, maar wat 
een perfect blad is dat zeg. Het is dunner 
en speciaal geslepen is me verteld, en als ik 
het laat zien aan anderen is men onder de 
indruk. Je merkt minder weerstand, minder 
stof productie. Of een acculading ook langer 
meegaat met zo’n blad als Makita beweert 
kan ik niet zeggen. Wat ik wel weet is dat 
één acculading sowieso heel lang meegaat. 
Prima als dat het gevolg is van minder 
weerstand, voor mij telt het resultaat’. 

XGT én Efficut zaagblad.
Perfecte combinatie

Interview

punten
20

LS003G
XGT 40 V MAX punten

20

Toch nog wensen
‘Wat ik ook heel fijn vond is links en rechts 
kantelen tot 48º. Mijn vorige afkorter had 
dit niet en nu gebruik ik dat wel zo regelmatig. 
Scheelt me een hoop rekenwerk en tijd. 
Oh, en die schaduwlijn, wil ik ook nooit 
meer anders. Zo zie je tenminste waar  
je zaagt ook als de zon schijnt’, beëindigt 
Danny zijn verhaal. Om later nog toe te 
voegen dat zijn XGT-stofzuiger van Makita 
z’n mannetje ook staat, en dat het wel heel 
makkelijk is dat de stofzuiger aan gaat als je 
de afkorter start dankzij AWS. Danny heeft 
inmiddels de XGT reciprozaag en doorslijper 
op zijn verlanglijstje staan. Beide ook typisch 
machines waarvan je het zwaarste model 
in je bus wil hebben liggen. 

Veelzijdige machine
De LS003G zaagt 107x363mm hoog en tot 
382 mm breed. Kantelen dubbelzijdig tot 48º, 
verstek dubbelzijdig 60º. Onbelast toerental 
3600 min-1 dat dankzij constant toerental 
en borstelloze motor goed op toeren blijft 
onder belasting. De elektrische rem zet het 
blad snel stil, en dankzij het unieke geleiding-
systeem is de machine accuraat, en neemt 
hij relatief weinig ruimte in. Gewicht met 
meest geschikte BL4050F accu is 31,1 kg. 

Sterke stofzuiger
De VC002G is geschikt voor stofafzuiging bij 
droog zagen, frezen, schuren en schaven 
van hout én boren tot 16 mm in kwarts 
houdend materiaal zoals steen en beton. 
Lange werktijd; op twee volle BL4050F 
accu’s ruim 3 uur op stand 1 en haast een 
half uur op stand 5. Compact formaat en 
licht gewicht. Dankzij XPT geschikt voor 
buitengebruik, want goed beschermd 
tegen binnendringend stof en vocht.

VC002GLZ01
XGT 40 V Max

D-klasse

5 standen

HEPA filter

Lange werktijd

AWS

Dubbel verstek

Schaduwlijn

Zeer nauwkeurig
AWS

305 mm zaagblad



Met Efficut zaag je sneller,  
maak je meer zaagsnedes  
per acculading, gaat je  
accu langer mee.

Makita heeft inmiddels 3 modellen radiaal afkortzagen op het XGT-platform. 
Verkrijgbaar in de diameters: 216 mm, 260 mm en de grootse van het stel 
305 mm. Ze zijn blijvend zeer nauwkeurig door volledige nastelbaarheid. 
De krachtige BL-motor zorgt voor het constant toerental en stabiele 
zaagsnelheid, ook in harde materialen. 

Door middel van een schaduwlijn wordt de exacte zaaglijn weergegeven op 
het te zagen materiaal. Het standaard meegeleverde Efficut zaagblad zorgt 
ervoor de ze sneller, zuiverder en langer zagen op één acculading. 
Standaard voorzien van AWS (Auto-start Wireless System ) voor draadloze 
communicatie tussen zaagmachine en (accu)stofzuiger voor gezond – en 
stofvrijwerken. 
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XGT-afkortzagen 
Zeer krachtig en 
zeer nauwkeurig

Onderstel WST05 afkortzaag.
€280,00

DEAWST05

Radiaal afkortzaag 216 mm.
€695,00

LS002GZ01
XGT 40 V Max punten

20

Radiaal afkortzaag 260 mm.
€799,00

LS004GZ01
XGT 40 V Max punten

20

Radiaal afkortzaag 305mm.
€969,00

LS003GZ01
XGT 40 V Max punten

20

Smallere tand en blad 
voor lage weerstand

Scherpe bovenhoek 
voor zuivere zaagsnede

Holle tand voor efficiënte 
afvoer verspaning

Méér zaagsnedes 
per acculading

Bekijk hier het hele  
assortiment afkortzagen

Efficiënt
Scherpe bovenhoek maakt 
een zuivere zaagsnede.

Efficiënt
Smallere tand en blad 
verlagen de weerstand.

Meer zaagsnedes 
per acculading

Sneller zagen Langere levensduur 
voor de accu

Efficiënt
Holle tand voert de spanen 
snel en gemakkelijk af.

Efficut voor hout
Wij hebben voor hout twee type tanden,  
de Efficut ATBR en Efficut ATAFR.

ATBR = Alternate Top Bevel with Raker
Deze Efficut tand is gebaseerd op de ATB-wisseltand en word alleen 
gebruikt op zaagbladen voor hout. De tanden zijn aan één zijde scherp 
en wisselend (links scherp en rechts scherp) geplaatst met na een 
aantal tanden een vlakke tand (raker). Deze zorgt voor meer stabiliteit 
tijdens het zagen en helpt de verspaning uit de zaagsnede te 
verwijderen, waardoor je een zuiverdere zaagsnede krijgt.

ATAFR = Alternate Top alternate front with Raker
Deze Efficut tand is gebaseerd op de ATAFR-wisseltand en word alleen 
gebruikt op zaagbladen voor hout. De tanden zijn aan één zijde scherp 
en wisselend (links scherp en rechts scherp) geplaatst met na een 
aantal tanden een vlakke tand (raker). Deze zorgt voor meer stabiliteit 
tijdens het zagen en helpt de verspaning uit de zaagsnede te 
verwijderen, waardoor je een zuiverdere zaagsnede krijgt.

Wat is Efficut?
Efficut staat voor efficiënt zagen. Door de tand op 
diverse vlakken aan te passen zagen de zaagbladen 
sneller en nauwkeuriger. Ook door deze innovatieve 
vormgeving is de weerstand veel lager en bijzonder 
geschikt voor accu machines. Je zaagt meer snedes 
per acculading en de levensduur van de accu gaat 
omhoog. Ook is de belasting op de machine zelf veel 
lager. We hadden al Efficut zaagbladen voor hout en 
nu hebben we ook Efficut zaagbladen voor metalen.

Het perfecte ‘stel’
Plaats de radiaal afkortzaag op het onderstel WST05. Deze is in twee 
hoogtes verstelbaar en te verbreden door rolbok en materiaalaanslag.  
Door de rubber wielen is de het onderstel inclusief de zaag eenvoudig  
te vervoeren, dit scheelt veel tilwerk.
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LXT 18 V

DFR551 LXT 18 V
schroefautomaat 25-55 mm

Seriematig schroeven 
met diepte-instelling

Uitgerust met BL-motor

Voor plasticgebonden 
schroeven van 25 tot 55 mm

Hoog toerental van 6000 tpm

Afneembaar neusstuk zonder
het schroeflint te verwijderen 
en opnieuw te installeren

Neusstuk voor automatisch schroeven op lint, voor 
25-55 mm schroeven. Ideaal voor het automatisch 
schroeven van schroeven op lint met een 
schroevendraaier. Op de kop van het neusstuk kan 
de lengte van de schroef ingesteld worden.
€87,50

191L24-0 

Langnek schuurmachine. Zonder accu’s en 
lader, in doos met tas en AWS zender
€629,00

DSL801ZU 
LXT 18 V 

Gipszaag. Zonder accu’s en lader, met 
stofafzuigadapter, zaagblad, in Mbox.
€219,00

DSD180ZJ 
LXT 18 V

Gipsfrees. Zonder accu’s en lader, in doos.
€195,00

DCO181Z 
LXT 18 V

Piet van Dongen, Totaalbouw Made 

221025-makita-totaalbouwmade-15606
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RT001G bijt het spits af bij Makita

De nieuwe XGT 40 V Max 
boven- en kantenfrees
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Randen van hardhout zoals beuken, essen en eiken netjes afwerken 
zonder rafels en strakke profielranden en sleuven maken in hardere 
houtsoorten, met de nieuwe XGT 40 V Max boven- en kantenfrees 
RT001G is zo’n klus eenvoudig, snel en vakkundig te klaren. De machine 
is te gebruiken als kanten- en bovenfrees en wordt geleverd in drie 
verschillende uitvoeringen. Type RT001GZ14 is de machine met alleen 
de kantenfreesvoet. De RT001GZ10 krijgt diverse voeten meegeleverd 
en bij de RT001GZ15 zit naast voeten, ook een geleiderail adapter in 
de Mbox.

Voor eindgebruikers die de 18 V kantenfrees of de RT0700C 
gebruiken, is de eerste uitvoering het meest geschikt.  
Alle voeten en overige accessoires van die machines zijn namelijk  
ook bruikbaar in combinatie met deze nieuwe frees. Het instelbare 
constante toerental van de boven- en kantenfrees borgt een snelle  
en zuivere afwerking van hout. De machine is voorbereid voor 
Auto-start Wireless System (AWS), voor draadloze communicatie 
tussen accumachine en accustofzuiger. Als accessoire is de AWS 
zender WUT01 optioneel verkrijgbaar.

De eerste freesmachine op het XGTplatform 

Frezenset 8mm 22-delig  
In kunststof koffer.
€230,00

D-74778

Frezenset 8mm 22-delig  
In kunststof koffer.
€160,00

D-74784

Kantenfreesvoet met verhoogde stabiliteit  
tijdens het kantenfrezen door brede voetplaat.
€39,50

PROM008

Om diverse metalen werkstukken na het op maat maken 
en lassen af te werken hebben wij diverse producten voor 
een 125 mm haakse slijper in ons assortiment. Hieronder 
een overzicht van deze producten en de bewerking/
afwerking waarvoor ze geschikt zijn.

Haal het maximale
uit je haakse slijper

Slijpen Grove afwerking Middel afwerking Fijne afwerking (polijsten)

Afbraamschijf

Kom-, kegel- en rondborstel  
met geknoopte draad

Lamellen schuurschijf

Conditioneringsschijf

Slijpen en afwerken met een haakse slijper

Lasverkleuring Roest en verf Vuil

Kom- en kegelborstel met geplooid draad

Reinigingsschijf

Conditioneringsschijf

Reinigen met een haakse slijper

Staal, RVS, aluminium en non-ferro metalen 
fijn afwerken met een lamellen 
conditioneringschijf.
Nadat je met een lamellenschuurschijf lasnaden, 
vellingkanten of oppervlakken hebt geschuurd 
kun je fijn afwerken met deze conditionerings-
schijven. Er zijn vier verschillende kleuren.  
Bruin is grof, rood is medium, blauw is fijn  
en zwart is extra fijn.

B-40799 Lamellen conditioneringschijf grof
B-40808 Lamellen conditioneringschijf medium
B-40814 Lamellen conditioneringschijf fijn
B-40820  Lamellen conditioneringschijf  

extra fijn 

Staal reinigen met een kom- of  
kegelborstel met geplooid staaldraad
Omdat de draad geplooid is geeft deze  
een fijnere afwerking dan geknoopte draad. 
Daardoor geschikt voor het verwijderen  
van lasverkleuring en roest.

D-24119 komborstel 60 mm
D-24131 komborstel 75 mm
D-24153 komborstel V2 60 mm
D-39861 kegelborstel 100 mm
D-39883 kegelborstel 115 mm
D-29555 rondborstel 100 mm
D-29561 rondborstel 115 mm

Staal, RVS, aluminium of non-ferro metalen 
reinigen met een reinigingsschijf.
Verf, roest of lasverkleuring snel verwijderen 
doe je het best met een reinigingsschijf. Het 
zachte schijfmateriaal voorkomt beschadiging 
aan het werkstuk. De zwarte schijven zijn de 
standaard en de paarse schijven hebben een 
langere levensduur. Schijven met een glasvezel 
rug zijn geschikt voor regelmatig gebruik en de 
nylon rug voor dagelijks intensief gebruik.

B-28983 Reinigingsschijf zwart glasvezel rug
B-29022 Reinigingsschijf paars glasvezel rug
B-29066 Reinigingsschijf zwart nylon rug
B-36267 Reinigingsschijf paars nylon rug

Staal of RVS slijpen met een afbraamschijf
Dit type schijf is opgebouwd uit een bindmiddel 
en korrels en is harder dan een schuurschijf  
of lamellenschijf. Deze schijf is geschikt voor 
vlakslijpen, las- en hoeknaden, vellingkanten 
aanbrengen en afbramen.

A-80933 Afbraamschijf staal
A-80656 Afbraamschijf RVS

Staal bewerken met een kom-, kegel-  
of rondborstel met geknoopt staaldraad
Een komborstel is geschikt voor oppervlakken, 
een kegelborstel voor hoeken en rondborstel 
voor een bepaald punt. Je kunt met geknoopte 
borstels het werkstuk na het slijpen  
grof verder bewerken.

D-24072 komborstel 60mm
D-24094 komborstel 75mm
D-39827 kegelborstel 100mm
D-39849 kegelborstel 115mm 

Staal, RVS, aluminium en non-ferro metalen 
schuren met een lamellenschuurschijf.
Dit type schijf is voorzien van lamellen die als 
een waaier op een steunschijf zijn geplaatst. 
Daardoor is deze schijf veerkrachtiger.  
De afname is hoog, maar minder agressief  
dan een schuurschijf. Vlakke schijven zijn 
geschikt om oppervlakken te schuren en 
schijven met een schuine rand voor lasnaden, 
vellingkanten en afbramen.

Alle lamellenschuurschijven 125 mm

punten
20
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Advies op maat, maak een 
verblijvende afspraak met 
Paul via de QR code

Adviseur Paul Tholen  
en Accurate
Makita geldt voor menigeen als een typisch 
merk voor de bouw en installatiewereld. 
Zelf denken we dat we ook heel 
interessante accuproducten hebben voor 
sectoren als groenvoorziening, 
schoonmaak en industrie. In de 
maakindustrie is de wens om 
gegarandeerde verbindingen te maken al 
veel langer een thema. Als het gaat om 
zekerheid, veiligheid en vastlegging van 
verbindingen dan heeft Makita een 
interessant assortiment momentsleutels. 
Makita zet ze in de markt onder de naam 
Accurate. Want accuraat zijn ze, en ze 
werken op accu. Op de 14,4 V en de  
18 V LXT accu.

Nauwkeurigheid  
en kwaliteit
Voor deze reportage spreken we met  
Paul Tholen. Paul is een van onze zeer 
ervaren Adviseurs met 11 jaar Makita op 
zak. Zijn specialiteit is industrie, en met zijn 
Rijdende Showroom bezoekt hij dagelijks 
vooral klanten in die sector. Hij vertelt dat 
de Accurate lijn op een groeiende 
belangstelling kan rekenen. Door innovatie 
schuiven de mogelijkheden van deze 
momentsleutels steeds verder op naar 
hogere torquewaarden. Tot 65 Nm. In de 
basis zijn er twee modellen: die met de 
pistoolgrip en een in-line model. De 
nauwkeurigheid bedraagt + of – 8%, en 
daarmee is voor diverse toepassingen deze 
machine veel geschikter dan bijvoorbeeld 
een (slag)moersleutel. Omdat iedere 
verbinding telkens opnieuw precies te 
maken is scheelt het tijd van na-draaien en 
repareren vanwege kapot draaien.

Accurate ook voor bouw 
en installatie
Paul kan honderduit praten over de 
Accurate producten. Voor deze keer vragen 
we hem zich te richten op de toepassingen 
in bouw en installatie. Want wat blijkt?  
Ook daar zijn toepassingen voor deze 
momentsleutels.

Ankers en Accurate 
Hij wijst bijvoorbeeld op het plaatsen van 
ankers voor reling, balkon, plafondplaten, 
tijdelijke schoren, wandbekleding van 
tunnels en dergelijke. Paul: ‘Voor dit soort 
toepassingen merken we een toenemende 
bewustwording dat het bekende 
bouwvakkersmotto ‘vast is vast’ toe is aan 
herziening. Fabrikanten als Fisher geven op 
de verpakking van ankers torquewaarden 
aan waarmee een anker vastgedraaid moet 
worden. Ik schat in dat heel veel gebruikers 
niet precies weten hoe dat zit, maar 
jaarlijks komen er ongelukken voorbij van 
naar beneden gekomen plafonds of 
gevelplaten. Precies met het juiste 
aandraaimoment vastzetten borgt de 
kwaliteit van de verbinding’.

Overal zijn 
toepassingen 
voor Accurate

Interview

Prefab en Accurate
Op een onverwachte plek liep Paul onlangs 
tegen een toepassing aan waar hij zelf nog 
niet eerder aan had gedacht. Dat is het 
mooie van het werk van een Adviseur, je 
leert ook veel van je klanten. Bij Smart 
Assembly maken ze prefab woningen. Daar 
zochten ze gereedschap dat de onderdelen 
van het bouwpakket goed kon verbinden. 
Niet te los, maar zeker ook niet te strak. 
Ook hier bleek Accurate precies de juiste 
oplossing. De DFL651 heeft het koppel om 
de klus te klaren

Zonnepanelen  
en Accurate
Rij door het land en je ziet er steeds meer 
zonneparken bij komen. Paul licht toe: 
‘Bedrijven met zonnepanelen dienen in  
de meeste gevallen bij verzekeraars aan  
te tonen dat de PV-installatie veilig 
gemonteerd is’. Dit gebeurt volgens de 
Scope 12 methode, een onafhankelijke 
keuring voor de verzekering waar de 
veiligheid gewaarborgd kan worden.  
De eisen die daar gesteld worden aan de 
installatie moeten nauwkeurig nageleefd 
worden. De DFT085 en DFT120TMZ zijn 
ideale gereedschappen voor dit werk.  
De DFT120 heeft een eenvoudig instelbaar 
koppel. Voor de constructies waar de 
panelen op bevestigd worden is hij zeer 
geschikt. Ook voor de kleinere installaties 
op daken van particulieren heeft het de 
voorkeur om de panelen op koppel te 
monteren. De verwachting is ook dat Scope 
12 verplicht wordt’. 

Installatie slimme meters 
en Accurate
De fabrikant van slimme meters schrijft 
voor dat vooral de bedrading op koppel 
moet worden vastgezet. Alleen dan kan de 
meter goed functioneren. Te weinig druk, 
slechte signaaloverdracht, te hard 
aangedraaid beschadigd de meter die dan 
vervangen moet worden. Er is wel een 
speciale handschroevendraaier voor, maar 
RSI ligt op de loer. Voor gemak, snelheid, 
kwaliteit en ergonomie is de DFT085 de 
ideale machine.

Haakse momentsleutel zonder accu’s en lader.
Geschikt van 25,0 Nm tot en met 65,0 Nm.
€1.799,00

DFL651FZ
LXT 18 V

Haakse momentsleutel zonder accu’s en lader.
Geschikt van 25,0 Nm tot en met 40,0 Nm.
€829,00

DFL403FZ  
LXT 14,4 V

Momentsleutel met koppelsensor zonder accu’s 
en lader. Geschikt voor bevestigingen van  
4,0 Nm tot en met 12,0 Nm.
€995,00

DFT120TMZ
LXT 18 V

Momentsleutel zonder accu’s en lader.
Geschikt van 3,0 Nm tot en met 8,0 Nm.  
Hoge precisie waarborgt productiekwaliteit.
€565,00

DFT085FMZ
LXT 14,4 V 

221019-makita-13715
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Compacte en praktische reciprozaag 
voor lichtere bewerkingen.
Zonder accu’s en lader, in doos.
€189,00

DJR189Z
LXT 18 V

Geavanceerde compacte koelbox 
met een inhoud van 7 liter die ook 
kan vriezen én verwarmen.
Zonder accu’s en lader, in doos.
€619,00

CW003GZ
XGT 40 V Max

Steelstofzuiger met ingebouwde 
cycloon. Verkrijgbaar in 3 kleuren, 
zwart, wit en Makita-blauw.
Zonder accu’s en lader, in doos.
€165,00

CL003GZ
XGT 40 V Max

Handpalm vlakschuurmachine  
met kunststof zool met zowel 
klem- als klittenband bevestiging.
Zonder accu’s en lader, in doos.
€109,00

DBO480Z 
LXT 18 V

Compacte en lichte accu kettingzaag 
voor het zagen van haardhout, 
snoeiwerk en licht velwerk.
Zonder accu’s en lader, in doos.
€255,00

DUC357ZX1
LXT 18 V

Betontrilnaald met diameter  
van 32 mm en 1200 mm lengte.
Zonder accu’s en lader, in doos.
€509,00

VR003GZ
XGT 40 V Max

E-12005

10-delige slagschroefbitset Impact 
Black in praktische inklapbare 
houder met karabijnhaak. 
Slagschroefbits PH1/PH2/PH3/PZ1/
PZ2/PZ3/T15/T20/T30 inclusief 
magnetische bithouder.
€15,00

ML009G
LXT 14,4 V /18 V

96-leds werklamp die parallel  
werkt op LXT (14,4V/18V) en/of  
XGT (40V Max) accu’s; voorzien  
van 3 standen:  
2.000/4.000/10.000 Lumen. 
Inclusief lichtfilter of lampenkap
€450,00
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Grote lampen
maken licht werk

punten
20

Slechts 8 kg

In een mum 
van tijd opgezet

Vergelijkbaar
met daglicht

3 afzonderlijk
te richten koppen

NLADML814
LXT14,4 V /18 V
€385,00

Krachtige led bouwlamp die zowel werkt 
op een LXT accu (14,4/18V) als op een XGT 
accu (40V max). Geeft wit licht dat 
vergelijkbaar is met daglicht. 
2 helderheidsmodi: laag (450 Lm)  
en hoog (1.100 Lm).
€175,00

DEAML003G
LXT 14,4 V /18 V

Deze bouwlamp is voorzien van  
40 leds en werkt op LXT accu’s 
(14,4/18V) of op XGT accu’s  
(40 V-Max). 3 helderheidsmodi: 
laag (900 Lm), midden (1.800 Lm) 
en hoog (3.600 Lm).
€280,00

DEAML005G
LXT 14,4 V /18 V

Licht waar jij wil
De staande lamp werkt op 1x LXT accu (14,4 V / 18 V). De statieflamp is gemakkelijk in- en  
uitklapbaar (binnen 20 seconden) en weegt met accu slechts 8 kg! Hierdoor is de NLADML814 
eenvoudig te verplaatsen en ideaal voor de gebruiker die vaak licht op locatie nodig heeft.

De NLADML814 geeft wit licht dat vergelijkbaar is met daglicht. De lamp is voorzien van  
12 leds en is ook te gebruiken als omgevingslamp. De spot bestaat uit 3 koppen die  
afzonderlijk van elkaar gepositioneerd kunnen worden. Dit maakt het mogelijk bijvoorbeeld  
tegelijk een plafond en een muur te verlichten, handig bij bijvoorbeeld schilder- en stucwerk-
zaamheden. De lamp is water- en stofbestendig. Hierdoor is de lamp geschikt voor zware 
werkomstandigheden.
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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.

De UC002G is een professionele tophandle 
kettingzaag, die ideaal is voor het afbreken 
van bomen. Daarnaast is hij ook geschikt 
voor het zagen van takken, snoeien van 
bomen en boomonderhoud. Qua kracht  
en prestatie vergelijkbaar met een 30cc 
motorkettingzaag.

Deze kettingzaag is uitsluitend voor gebruik 
door ervaren gebruikers, die zich bewust zijn 
van de gevaren/risico’s die kunnen optreden 
bij het werken met een tophandle kettingzaag.

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

UC002GZ
XGT 40 V Max
€309,00

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. 

FOL600

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

als regel de volgende werkdag bij jouw dealer. 

Start makkelijk, 
perfect in balans

Laag gewicht

Zaagt snel, lage 
geluidsproductie

Zonder uitstoot van 
schadelijke stoffen

Krachtig als brandstof, 
gemak van accu

punten
20


