
Koen Pennings, Heesen Yachts Oss 

Makkelijk doseerbare accu vetspuit

XGT 
slijper met rem
Slank, snel, sterk

Trillingsarme Starlock multitool
met breed assortiment accessoires
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Download alvast 
de Makita app  
om de actie te  

registreren.

Kies deze periode een mooi cadeau uit de Makita Cadeauwinkel na registratie van aankoop van  
een CXT, LXT of XGT product met een adviesprijs boven €90,00 excl. BTW. Dit geldt zowel voor accu 
gereedschap als accu tuingereedschap. Kijk voor alle actieproducten op de website. Het zijn er veel 
meer dan in deze M afgebeeld. Het aantal Cadeaupunten dat je krijgt op een actiemachine hangt 
af van de adviesprijs excl. BTW en kan oplopen tot 30 Cadeaupunten (voor XGT producten duurder 
dan €400,00). Registreer op makita.nl/aanbieding of in de Makita app. Kijk daar ook voor de exacte 
voorwaarden. Een beperkt aantal producten is uitgesloten van de actie. De Cadeaupunten dienen 
binnen een maand na afloop van het kwartaal te worden ingewisseld. Daarna zijn ze niet meer geldig. 

Makita Cadeauwinkel

Koop. Kies. Krijg.

punten
10

    
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. Ze vervallen na 30-4-2022 en kunnen niet meer ingewisseld worden. 
3. Alleen van actieproducten die in backorder zijn binnen de actieperiode wordt de registratietermijn verlengd.

Kies in
Cadeau-
winkel.

Krijg gratis.

Gratis bij

10
punten

Gratis bij

10
punten

Gratis bij

10
punten

Gratis bij

60
punten

Gratis bij

10
punten

Gratis bij

10
punten

Gratis bij

10
punten

Gratis bij

10
punten

Gratis bij

20
punten

Gratis bij

20
punten

Gratis bij

20
punten

Gratis bij

20
punten

Gratis bij

30
punten

Gratis bij

20
punten

Gratis bij

30
punten

Gratis bij

40
punten

Gratis bij

200
punten

Gratis bij

180
punten



Bekijk
online

makita.nl
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Makita fan
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Zeer trillingsarme 
multitool

Makkelijk 
doseerbare 
accu vetspuit

10

Voor 
zwaardere 
klussen
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XGT 
Haakse 
slijper

Jaargang 20 uitgave 73  
Januari 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.

Via onze adviseurs ontvang ik veel positieve berichten van 
gebruikers over onze XGT producten. Na aanvankelijke aarzeling 
en scepsis over XGT is onze indruk bij Makita dat de voordelen 
het ruimschoots winnen van dat ene nadeel: de accu’s zijn niet 
uitwisselbaar tussen XGT en LXT. Dat er vaak gedacht werd ‘eerst 
zien, dan geloven’ begrijp ik wel. De tevredenheid met het LXT 18 V 
platform is al zo hoog, en dan komt Makita met iets nieuws  
dat niet uitwisselbaar is met de accu’s die je al hebt. 

Onze ingenieurs hadden een paar goede redenen om ondanks alles 
toch te kiezen voor een nieuw accutype. In het kort: de XGT 40 V 
Max accu’s leveren meer vermogen en dat vraagt om robuustere 
contactpunten waardoor dat vermogen beter wordt afgegeven aan 
de motor; meer vermogen zorgt voor minder warmteontwikkeling 
en langere levensduur van de accu en langer werken op één lading; 
dankzij de communicatie tussen accu en lader (heeft LXT ook)  
én die tussen accu en machine (heeft LXT niet) weet de accu  
beter wat die machine nodig heeft en past zich daar op aan. 

Het technische verhaal staat als een huis. Belangrijker is de 
behoefte van de gebruiker. De vraag naar sterker accugereedschap 
was er al bij het eerste begin van de accu’s, en duurt tot de dag  
van vandaag voort. De grenzen worden altijd opgezocht en verlegd.  
XGT gaat verder dan LXT. Er gaat daarom net wat meer inspanning 
van de R&D afdeling naar uitbouw van het XGT assortiment dat 
snel naar de 100 machines oploopt. Inmiddels worden er ook heel 
krachtige XGT tuinmachines (pag 16) op de markt gebracht die  
in de groen sector een warm onthaal krijgen vanwege hun kracht  
en uithoudingsvermogen. 

En zo ontstaat er een M met tevreden gebruikers van een XGT 
haakse slijper (pag 14/15) en een LXT vetspuit (pag 9) of multitool  
(pag 4/5). Leggen we uit wat de verschillende opnamesystemen 
inhouden en laten we zien dat Makita de multitool ondersteunt  
met een volledig assortiment verbruiksartikelen (pag 8). 

Hiernaast tref je informatie aan over de Makita Cadeauwinkel.  
Nu heb je keuze uit leuke Makita artikelen als je een actiemachine 
registreert op www.makita.nl/aanbieding of in de app. Heb je 
de app nog niet gedownload op je smartphone? Tienduizenden 
gebruikers zijn je voor gegaan. De afwikkeling van onze acties  
gaat wel heel makkelijk met de app. 

XGT platform  
breidt snel uit

Danny de Bont
Teamleider Adviseurs
Telefoon: 06 - 20 21 08 88
E-mail: danny.d.bont@makita.nl



Multitool zonder accu’s  
en lader, in Mbox.
€209,00

DTM52ZJ
LXT 18 V

Multitool met 5,0 Ah accu’s (2 st.), 
lader, accessoireset, in Mbox.
€559,00

DTM52RTJX2
LXT 18 V
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Zonder Makita 
multitool 
geen camper

DTM52
LXT 18 V

Interview

punten
20

punten
20

Met snelspansysteem: 
zonder gereedschap 
accessoires wisselen.

Oscillerende multitool met 
Starlock Max aansluiting voor: 
schuren, schrapen, snijden 
en zagen.

Door Anti Vibratie 
Technologie (AVT) zeer 
lage vibratiewaarde van 2,5 m/s².

Veelzijdige machine: 
breed verbruiksartikelen assortiment 
voor diverse bewerkingen.

Geschikt voor Starlock, 
Starlock Plus en Starlock 
Max bladen.
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Zonder Makita 
multitool 
geen camper

Theo Otto, Tonke  
Campers in Terheijden
We zijn op bezoek bij een oude bekende 
van Makita. Theo Otto werkte tot al weer 
10 jaar geleden als adviseur op de bus, 
voor hij de overstap maakte naar Tonke 
Campers in Terheijden. Theo vertelt:  
‘De liefde voor het handwerk trok me.  
Als Makita adviseur bezocht ik Tonke  
en wat ze maakten was dusdanig vakwerk 
dat mijn timmermanshart begon te krie - 
belen. De liefde voor Makita is gebleven, 
maar nu als gebruiker’. De Tonke VAN  
is als een Zwitsers zakmes: compact, 
veelzijdig en uitstekend gebouwd. 

Vakmanschap 
Dit bedrijf zou je kunnen zien als een 
scheepstimmerbedrijf maar dan voor 
campers. Het werk komt heel precies,  
de afwerking moet perfect zijn.  
Tonke bouwt prachtige campers in hout,  
die er uitzien als een jacht op wielen.  
Naast campers worden er ook busjes 
omgebouwd, met hetzelfde gevoel  
voor vakmanschap.

Bij het ombouwen van busjes is het 
verwijderen van het dak een belangrijk 
onderdeel. Dat moet goed gaan. In het 
bijzonder omdat de draadboom die vlak 
onder het dak ligt niet beschadigd mag 
worden. Een decoupeerzaag of recipro-
zaag gaat veel te diep. Dit klusje is voor 
een multitool, geen enkele andere 
machine waar dit mee kan. Speciaal voor 
de hoeken. De rest doet Theo wel met  
de decoupeerzaag. 

Het verschil is enorm
Theo onderbouwt zijn jarenlange ervaring: 
‘De multitool is een ongelofelijk handig 
apparaat. We gebruikten ze al jaren.  
En toen de nieuwe DTM52 op de markt 
kwam wilden we die hebben. We zien de 
voordelen van Starlock, maar waren 
vooral nieuwsgierig naar het effect van 
AVT. Als ex Makita man weet ik dat AVT 
op allerlei machines gebruikt wordt om 
trillingen te verlagen. En dat doet ie.  
Het verschil is enorm. Wat werkt deze 
multitool fijn. Minder trillingen is beter 
voor je hand en arm, het geeft je ook 
meer precisie en minder herrie’.

DTM52,  
de eigenschappen
Makita onderbouwt Theo’s ervaring.  
De vibratiewaarde van de DTM52 is zeer 
laag. Slechts 2,5 m/s². Door middel van 
een ophanging met stevige veren worden 
trillingen sterk gereduceerd op de hand 
overgebracht. Dat voordeel is goed 
merkbaar bij metaalbewerking van  
dun plaatmateriaal, zoals bij Tonke.  
De machine is geschikt voor Starlock, 
Starlock Plus en Starlock Max en Makita 
heeft een zeer breed assortiment 
verbruiksartikelen beschikbaar voor  
deze veelzijdige machine voor schuren, 
schrapen, snijden en zagen. Dankzij het 
eenvoudige snelspansysteem zijn acces-
soires te verwisselen zonder gereed-
schap. De toerenregeling (10.000 – 
20.000 tpm) maakt afstemming op  
de bewerking ideaal. De bladen zijn  
in 12 verschillende hoeken te plaatsen. 
Softstart zorgt voor een rustige start  
en de heropstartbeveiliging voorkomt 
ongewild starten na wisselen van de accu. 

Bekijk
online

makita.nl

‘De dakopening maken 
komt heel precies.’ 



Multitool aansluitingen voor
de zwaardere klussen
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Wat zijn de verschillen tussen de diverse 
Starlocksystemen en welke moet je kiezen?
De multitool is een erg diverse machine. Voor deze machine zijn er een 
legio aan accessoires beschikbaar, maar niet alle accessoires passen op 
elke machine. In dit artikel proberen we uit te leggen wat de verschillen 
zijn tussen de diverse multitool systemen en wanneer je dient  
te kiezen voor welk systeem

Multitools zijn verkrijgbaar met vier verschillende aansluitingen:
• OIS
• Starlock
• Starlock Plus
• Starlock Max

Wat is een OIS-aansluiting bij multitools?
Makita beschikt over multitools met een OIS-aansluiting. Dit staat voor: 
Oscillating Interface System. Dit systeem is ontwik keld als universele 
toepassing voor meerdere multitool-merken en is de voorloper van het 
Starlock Systeem. De accessoires met reguliere Starlock-aansluiting 
(met uitzondering van Plus en Max) en het OIS-systeem zijn volledig 
uitwisselbaar. Dit zie je bij onze machines, bijvoorbeeld bij de DTM41, 
DTM51, M9800, TM30D, TM3010C, duidelijk aangegeven door de logo’s 
onderaan de productpagina op makita.nl.

Wat is een Starlock-aansluiting bij multitools?
Door continue ontwikkeling werd het mogelijk grotere en langere 
zaagbladen, messen, frezen en schuurzolen voor de multitool te 
ontwikkelen. Deze nieuwe producten gaven tijdens het werk zoveel 
weerstand op de OIS aansluiting dat een nieuwe aansluiting  
noodzakelijk was. Dat is Starlock geworden.
 
Wat zijn de voordelen het Starlock systeem?
Snelle bladwissel; de bladen kunnen gemakkelijk in de machine 
 worden geklikt zonder dat er gereedschap nodig is.

• Universeel systeem; de Makita Starlock-bladen werken onder andere  
ook met de machines van andere merken.

• Universele kleurcodering; De bladen zijn allen voorzien van universele 
kleurcodering en een aanduiding voor welk materiaal ze geschikt zijn.

Moet ik kiezen voor Starlock,  
Starlock Max of Starlock Plus systeem?
Afhankelijk van de zwaarte van de klussen die je uitvoert, dien je te 
kiezen tussen de diverse Starlock systemen. Je kiest voor het traditionele 
Starlock systeem als je lichte klussen uitvoert, waar je niet de lange 
lengtes van de Starlock Plus of Starlock Max bladen nodig hebt. Heb je 
iets zwaardere klussen en heb je iets langere bladen nodig? Kies dan voor 
Starlock Plus bladen. Makita heeft geen specifieke Starlock Plus machine 
in het assortiment. De zwaarste klussen of klussen waar je lange zagen 
voor nodig hebt, vereisen het gebruik van een Starlock Max machine.



OIS Starlock Starlock Plus Starlock Max

DTM52 (18.V) · · ·
DTM51 (18.V) · ·
DTM41 (18.V) · ·
TM30D (10.8 V) · ·
TM3010C (230 V) · ·
M9800 (230 V) · ·

Starlock Starlock Plus Starlock Max

Aansluiting

Aanduiding

Modelnummer  
begint met TMA MAP MAM

Lengte Kort Gemiddeld Lang

Uitwisselbaarheid

Starlock bladen 
passen op Starlock, 
Starlock Plus en 
Starlock Max 
machines.

Starlock Plus bladen 
passen op Starlock 
Plus en Starlock Max 
machines.

Starlock Max 
bladen passen enkel 
op Starlcok Max 
machines.

Hout en staal
Multitoolbladen met een wit label kun je gebruiken voor zowel hout 
als diverse metaalsoorten zoals non-ferro, plaatmateriaal, zachte 
metalen. Deze bladen zijn niet geschikt voor RVS.

Metalen
Multitoolbladen met een blauw label gebruik je voor metalen,  
deze bladen zijn wel geschikt voor RVS.

Voegmiddelen &
Kwartshoudende 
materialen

Multitoolbladen met een bruin label gebruik je om voegmiddelen  
of kwartshoud ende materialen te verwijderen. Ook het weg schrapen 
van betonresten kan worden gedaan met dit type multitoolbladen.

Hout
Multitool bladen met een grijze aanduiding  
gebruik je voor werkzaamheden met hout.

Multi-materiaal
Multitoolbladen met een roze label zijn erg divers. Ze vallen onder de 
categorie multi-materiaal. Afhankelijk van het blad kan het gebruikt 
worden om tapijt, isolatie, kit, epoxy of glasvezel te bewerken.

7

Welke Starlockbladen passen op mijn Makita multitool?

Welk multitoolblad past bij mijn type werkzaamheden? 
Multitoolbladen zijn makkelijk identificeerbaar, ze zijn namelijk voorzien van kleurcodering.
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32x60mm  
hout en staal
€13,50

B-66329

32x60mm hout
€13,50

B-66341

65x50mm  
hout en staal
€17,50

B-66335

32x50mm staal
€24,50

B-66357 

52x50mm  
multimateriaal
€27,50

B-66385 

45x50mm staal
€30,50

B-66363 

53x40mm 
€18,50

B-66391

68x10mm K50
€26,50

B-66494

116mm K20
€19,50

B-66553

68x30mm K30
€27,50

B-66503

116mm K40
€19,50

B-66569

68x30mm K40
€43,50

B-66519

116mm K60
€19,50

B-66575 

68x10mm K40
€43,50

B-66525

116mm K100
€19,50

B-66581

68x30mm K40
€23,50

B-66531

100x45mm K40
€26,50

B-66547

Starlock+plus
Heb je iets zwaardere klussen en heb je iets langere bladen nodig? Kies dan voor Starlock Plus 
bladen. Makita heeft geen specifieke Starlock Plus machine in het assortiment.

Starlock+max
De zwaarste klussen of klussen waar je lange zagen voor nodig hebt, 
vereisen het gebruik van een Starlock Max machine.

32x80mm 
hout en staal
€13,50

B-66400

100x45mm  
hout en staal
€23,50

B-66422

52x70mm  
hout en staal
€17,50

B-66416

32x80mm  
hout
€13,50

B-66438

32x70mm  
multimateriaal
€26,50

B-66450

32x70mm  
RVS
€24,50

B-66444

Invalzaagbladen

Invalzaagbladen

32x70mm 
€15,50

B-66466

32x60mm
€8,50

B-66472

Kit mes

Invalfrees diamant

SegmentfreesSchuurzolen

32x50mm  
multimateriaal
€26,50

B-66379

Bekijk het gehele Starlock Max 
assortiment op makita.nl

Bekijk het gehele Starlock Plus 
assortiment op makita.nl
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Makkelijk 
doseerbare 

accu vetspuit

 In de automodus wordt de 
stroomsnelheid aangepast aan 
de interne druk van de vetkamer 
van het te smeren object.Laden van het reservoir is op 

drie manieren mogelijk: vetpatroon, 
aanzuiging of inpompen via vulnippel.

Stroomsnelheid kan door 
middel van de schakelaar 
aangepast worden.

Vetspuit geschikt voor vetpatronen 
van 410 ml of 455 ml bulk.

DGP180
LXT 18 V

Vetspuit zonder accu’s 
en lader, in doos.
€299,00

DGP180Z
LXT 18 V punten

20

Bekijk
online

makita.nl
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Bouwvrouw Femke  
allergrootste Makita fan 
Femke van Veen werkt onder haar 
bedrijfsnaam Built by Femke vanuit 
Gorinchem inmiddels 12 jaar in de 
bouw. Gestart als Marble & More 
ontwikkelde ze zich tot een all round 
bouwer. Dat vroeg om een nieuwe,  
heel persoonlijke bedrijfsnaam.  
Op onze zoektocht via social media naar 
de grootste Makita fan reageerde ze 
enthousiast met: ‘Ik ben de aller grootste 
fan (maar dat zegt natuurlijk iedereen). 
Ik vind het heerlijk om met de grote 
sloophamer vloeren, wanden etc te 
slopen. Dat is iets waar ik mezelf 
helemaal in kan laten gaan. Maar ook  
de grote reciprozaag op accu, echt een 
beest! Kortom een echte Makita fan’.

Goed advies 
Reden genoeg om Femke te bezoeken 
en haar verhaal te horen. Een klassieker 
eigenlijk, zoals ook veel jongetjes 
begonnen zijn: ‘Als jong meisje stond  
ik al bij mijn opa in de schuur te kijken 
naar zijn werk. Hij was al een grote 
Makita fan, met een passie voor gereed-
schap. Dat is op mij over geslagen.  
Toen ik met mijn bedrijf begon kreeg ik 
van mijn bouw-collega’s veel adviezen. 
Eéntje daarvan herinner ik me nog heel 
goed: kies voor één merk. Vanwege het 
accuplatform. Dat biedt zo veel voor-
delen. Die raad heb ik opgevolgd,  
en natuurlijk kon het maar één merk 
zijn. Makita. Net als opa’.

Makita fan
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Makstor met lades

P-84311

Makstor nr.3-4 4 (1 groot /  
2 klein / 1 middelgrote)
€135,00

P-84327

Makstor nr.3-12  
(12 lades)
€165,00

P-84333

Makstor nr.3-6  
(6 middelgrote lades)
€165,00

P-84349

Makstor nr.4-5 (2 groot /  
2 klein / 1 middelgrote)
€190,00

Makita Makstor is de ideale Mbox om losse (klus) spullen in te bewaren.  
Denk hierbij aan bijvoorbeeld bevest igingsmaterialen, los handgereedschap, 
meetgereedschap en nog veel meer. Heb jij bijvoorbeeld veel bits of boren? 
Dan kun je deze in de Makstor plaatsen en klik je deze op de Mbox van je 
boor-/schroefmachine. Op deze manier heb je altijd het juiste klusmateriaal 
bij de hand. De Makstor kan worden voorzien van labels. Voor deze labels is 
een aparte uitsparing gemaakt, hierdoor is iden tificatie van de inhoud van de 
lade erg gemakkelijk. 

Tevens zijn de lades voorzien van een vergrendelingssysteem. Hierdoor 
kunnen tijdens transport de lades niet plotseling openschieten. De lades van 
de Makstor zijn flexibel indeelbaar en worden standaard geleverd met 
verdelers/tussenschotten.De afmetingen van de Makstors en de 
verschillende lades staan beschreven per product op de site.

Bekijk
online

makita.nl

Straalt professionaliteit uit
Toch was het niet vanzelfsprekend dat 
Femke in de bouw terecht zou komen. 
Met een afgeronde studie Management, 
Economie & Recht geldt ze misschien 
als en beetje vreemde eend in de bijt. 
Met Marble & More zat ze in de hoek 
van natuursteen. Haar klanten vroegen 
haar naar dat ‘More’. Dus volgden 
keukens, badkamers, dakkapellen.  
Zeg maar gerust alles. Femke: ‘ik ben 
niet bang om mijn grenzen te verleggen 
en mijn klanten merken wel dat ik heel 
secuur ben en kwaliteit lever. Dan rol je 
vanzelf van het een in het ander’.  
Om daar met een knipoog aan toe  
te voegen: ‘Als ik met mijn blauwe 
gereedschap binnenkom straalt dat  
ook professionaliteit uit’. 

Alles op accu
Het LXT 18 V accuplatform was voor 
Femke de basis van haar gereedschaps-
kist. Inmiddels heeft ze een hele ver-
zameling Makita’s. ‘Mijn top 3 bestaat 
uit de betonvlechter, de hakker en 
natuurlijk de reciprozaag. Alles op accu, 
en allemaal geweldige machines’ licht  
ze toe. Makita staat voor haar voor 
betrouw baarheid en tegen een stootje 
kunnen: ‘Als het even kan koop ik 
accugereedschap. Niet hoeven stek-
keren is veiliger, en je breekt je nek niet 
over de snoeren’. Het is wel duidelijk,  
we hebben een heel grote fan gevonden.

Femke van Veen, Bouwvrouw Femke Gorinchem
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E-08458

87-delige hand- 
gereedschapset
€110,00

E-10528

schroevendraaierset 6-delig SL4 / 
SL5,5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 
€31,50

E-10899

76-delige hand- 
gereedschapset
€85,00

E-10534

schroevendraaierset 5-delig  
T10 / T15 / T20 / T25 / T30
€28,75

E-10883

221-delige hand- 
gereedschapset
€135,00

E-10506

Schroevendraaierset 6-delig SL4 / 
SL5,5 / SL6,5 / SL8 / PH1 / PH2 
€35,25

E-06616

120- delige hand- 
gereeddschapset
€110,00

E-10512

schroevendraaierset 6-delig SL4 / 
SL5,5 / SL6,5 / SL8 / PZ1 / PZ2
€35,25

Makita 
handgereedschap

Meer dan machines 
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B-57146 

Rolbandmaat 5,5 m x 25 mm  
maatvoering dubbelzijdig in cm
€22,50

P-49096

Werkhandschoen XL
€19,75

B-57152

Rolbandmaat 7,5 m x 25 mm  
maatvoering dubbelzijdig in cm
€26,50

B-65779

Klauwhamer 500 gram
€52,50

B-57168

Rolbandmaat 10,0 m x 25 mm  
maatvoering dubbelzijdig in cm
€31,50

B-65492

Waterpomptang 300 mm
€32,50

P-90548

Klapmes
€16,50

B-65501

Klapmes
€16,50

B-65785 

Schuifmes
€16,50

B-65523

Steek-ring ratelsleutelset 8-delig
€75,00

B-65539

Ring-/steeksleutelset 9-delig
€39,00

B-65551

Ringsleutelset 5-delig
€32,50

Het assortiment van  
Makita blijft maar groeien
Naast machines brengt Makita ook steeds meer handgereedschap uit.  
Van complete handgereedschapsets tot schroevendraaierssets en alles  
wat er tussen in zit; een hamer, messen, plaatscharen en nog veel meer.

Bekijk
online

makita.nl
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De kracht van accu  
in de kleine ruimte

Haakse slijper 125 mm zonder accu’s  
en lader, met vastzetschakelaar, in doos.
€209,00

GA005GZ
XGT 40 V Max

Koen Pennings, Heesen 
Yachts Oss 
De fotograaf was erg teleurgesteld.  
Zoveel moois te zien en te fotograferen. 
Maar dat mag nou eenmaal niet bij 
Heesen Yachts in Oss. Dat is begrijpelijk 
bedrijfsbeleid om de privacy van de 
eigenaren te respecteren. Dan blijven  
er nog genoeg mogelijkheden over voor 
fraaie platen. Al was het in de kleine 
ruimte best lastig manoeuvreren met 
camera en licht. Maar dat geldt voor  
de bouwers ook met hun gereedschap.  
Dat moet ook gebeuren in kleine ruimtes 
en krappe hoeken, zoals in de anker-
ruimte voor in het schip.

Snoeren geen optie
Heesen Yachts bouwt luxe aluminium 
superjachten van 50  tot en met 80 meter. 
Geheel naar wens van de klant waarbij  
de kwaliteit hoog in de vaandel staat.  
Omdat er veel gebouwd wordt in 
aluminium wordt alles in de hoogste 
kwaliteit opgeleverd. Er zijn te veel 
plekken op het schip waar werken  
met gesnoerd gereed schap simpelweg 
geen optie is. Gelukkig is de kracht van 
accugereedschap inmid dels toereikend  
en gebruikt Heesen een variëteit  
aan accumachines.

Veel vermogen
Voor het bewerken van aluminium zet 
Heesen de GA005G haakse slijper in. 
Deze XGT 40 V Max slijper levert de 
ideale combinatie van compact, kracht  
en uithoudingsvermogen. Deze 125 mm 
slijper heeft een vastzetschakelaar voor 
het langdurig afbramen en een motorrem 
voor de veiligheid van man en materiaal. 
Dankzij de rem kun je de slijper direct  
na het afbramen veilig wegleggen.  
Om te voorkomen dat je iets beschadigd. 
Deze sterke slijper ligt prima in de hand 
omdat hij zo slank is. De snelheid kun je 
er in houden omdat de slijper veel 
vermogen heeft. Terwijl die XGT accu 
nauwelijks groter of zwaarder is.

Breed assortiment
Het XGT assortiment breidt zich snel uit, 
en er is een ruime keuze uit haakse 
slijpers. Zo kan iedere gebruiker precies 
die uitvoering kiezen die bij ‘m past.  
Met rem, zonder rem, met vastzetschake-
laar of zonder, 230 mm of 125 mm,  
2,5 Ah of 4,0 Ah of hogere waarden in  
de toekomst. De beschermkap is snel, 
eenvoudig en gereedschapsloos te 
verstellen en de veiligheid wordt 
bevorderd door AFT. AFT schakelt de 
machine razendsnel uit bij plotseling 
reductie in toeren of bij klemmen  
van de schijf in het materiaal. 
Dit voorkomt letsel. 

Interview

punten
20
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Sneller werken met 
constant toerental.

Veilige machine voorzien 
van een rem waardoor 
de schijf snel stilstaat.

Voorzien van soft start 
en heropstartbeveiliging.

Active Feedback sensing 
Technology (AFT). 

Snel, eenvoudig en gereed 
schapsloos te verstellen en 
verwisselen beschermkap.

GA005G
XGT 40 V Max

Bekijk
online

makita.nl

Pluspunten van XGT
Een van de pluspunten van XGT is dat er 
elektronische communicatie is tussen 
lader en accu en tussen accu en machine. 
De accu weet op welke machine die zit en 
kan daardoor optimaal vermogen afgeven. 
De robuuste contactpunten tussen accu 
en machine laten ook een grotere ver-
mogensdoorvoer toe, waardoor de motor 
meer kracht kan leveren. Bovendien geldt 
dat meer elektrische spanning zorgt voor 
minder warmteontwikkeling. Een machine 
met een hoger voltage heeft bij eenzelfde 
bewerking minder stroom (Ampère) 
nodig. Omdat er minder warmte in 
elektronica en accu ontstaat kun je langer 
intensief werken. Zo wordt een boor-
schroefmachine sterker, blijft een slijper 
beter op toeren en zaagt een cirkelzaag 
ook snel door dikker hout. Onze adviseurs 
horen dit ook terug van de XGT gebruikers 
van het eerste uur. 



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. 

FOL590

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

als regel de volgende werkdag bij jouw dealer. 

Het Makita tuin- en parkassortiment voor professional en veeleisende particulier blijft zich uitbreiden. De 40 V Max 
accu zorgt voor meer kracht en langere looptijd. Zo maakt Makita brandstofgebruik stap voor stap overbodig.  
Kijk voor het assortiment en de lopende aanbiedingen op www.makita.nl Hoveniers die denken ‘eerst zien, dan  
geloven’ boeken een afspraak met één van onze adviseurs voor de groensector via www.makita.nl/adviseur.

Sneller, stiller 
en schoner 
dan brandstof
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XGT 40 V Max Grondboor  
Krachtige professionele 
grondboor op accu voor het 
planten van bomen/struiken  
of het plaatsen van een 
afrastering. De gaten boor je  
in een handomdraai met deze 
krachtige professionele 
accugrondboor. Géén last meer 
van uitlaatgassen die in je 
gezicht blazen of het geluid  
van de knetterende brandstof-
motor. Schoon, stil en compact.
€605,00

Bekijk
online

makita.nl

DG001GZ05
XGT 40 V Max

tot 150 mm in kleigrond.

slipkoppeling in de 
laagste versnelling.

ADT; past automatisch 
aan de weerstand aan.

tot 200 mm in zandgrond.

punten
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