
Elbert Bouman, Bilfinger ROB B.V. Hoek

Snel en handig: X-LOCK

Wat een kracht
XGT 40 V Max



2

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 (woonachtig in Nederland) is zelf verantwoordelijk voor tijdig inwisselen van Cadeaupunten. Ze vervallen na 31-10-2022 en kunnen niet meer ingewisseld worden. 
3. Alleen van actieproducten die in backorder zijn binnen de actieperiode wordt de registratietermijn verlengd.

Makita Cadeauwinkel

Koop. Kies. Krijg.

Kies in
Cadeau-
winkel.

Krijg gratis.

Kies deze periode (1 juli t/m 30 september 2022) een mooi cadeau uit de Makita Cadeauwinkel 
na registratie van aankoop van een actieproduct. Dit geldt op accu slagmoersleutels, 
slagschroevendraaiers, reciprozagen, heteluchtpistool, haakse slijpers, doorslijpers, 
XGT 40 V Max machines en accu tuingereedschap 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. De Cadeaupunten dienen binnen een maand na 
afloop van het kwartaal te worden ingewisseld. Daarna zijn ze niet meer geldig.

punten
10  Ontvang Cadeaupunten bij elke machine met dit icoon*
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Favoriet van 
Wegenwacht:  

heatgun
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Toonbeeld van wat 
XGT mogelijk maakt

Grote 
moeren
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80 V Max 
Dit kan accu
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Snel en 
handig: 
X-LOCK

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

Jaargang 20 uitgave 76  
Juli 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.

De Engelsen hebben een mooie uitdrukking: put your money where 
your mouth is. Ofwel investeer in wat je zegt dat je doet. Makita doet 
dat. De visie ‘snoeren en brandstof de wereld uit’ krijgt snel gestalte. 
Aan de ene kant is Makita onlangs gestopt met productie van 
brandstofmotoren, aan de andere kant ontwikkelen onze ingenieurs 
in razend tempo nieuwe krachtige machines op accu. 

Vlaggenschip op 80 V Max
XGT opent nieuwe deuren naar toepassingen die met LXT niet 
haalbaar waren. Het nieuwste overtuigende bewijs is de 80 V Max  
(2 stuks 40 V Max accu’s) doorslijper (pag. 14). Wel een beetje het 
vlaggenschip van de XGT vloot. Deze doorslijper is zo krachtig en gaat 
zo soepel door beton dat brandstof aangedreven motordoorslijpers 
zo goed als tot het verleden gaan behoren. Overtuigend bewijs dat  
de visie van Makita binnen handbereik is. Want wat zo’n doorslijper 
kan geldt voor bosmaaiers, grondboren, SDS-Max boorhamers, 
cirkelzagen, reciprozagen, slagmoersleutels en wat niet. 

Accu vervangt lucht bij Arentis
Bij Arentis in Terneuzen was de keuze voor de kracht van XGT  
voor hun verhuurvloot én voor hun klanten meteen duidelijk (pag. 4).  
Bij Bilfinger ROB B.V. zagen ze de grote voordelen van de XGT  
slagmoersleutel in één oogopslag: vervanging van luchtaange dreven 
sleutels. De compressor kon men voortaan laten staan, de slangen 
zitten niet meer in de weg. De compacte accu machine levert 
gelijkwaardige prestaties.

De juiste accessoires
Een machine is zo goed als het accessoire dat er bij gebruikt wordt.  
In deze M aandacht voor de krachtdoppen die passen bij de 
slagmoersleutels en de bitsets voor de slagschroevendraaier.  
De Impact Premier lijn mag dan wat duurder zijn, maar maakt  
het verschil bij het werken met de slagschroevendraaier.  
Ontwerp en materiaal gebruik dragen bij aan comfort (minder 
trillingen), langere levensduur en meer grip op de schroef.  
Voordelen die zich uitbetalen als je goed werk wil leveren. 

Volwassen  
platform.  
XGT 40 V Max.
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Niet te geloven 
hoe krachtig

Interview

TW001G
XGT 40 V Max punten

20

Slagmoersleutel met 
4 instelbare toerentallen

Variabele toerenregeling
 in de schakelaar

Auto stop modus
bij achteruit draaien

3/4” vierkant aansluiting met 
frictiering en gatvoor borgpen

1800 Nm sterk
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Eindgebruiker:  
Elbert Bouman, Bilfinger ROB B.V. Hoek
 
Net zoveel power als lucht
Bilfinger ROB huurt haar machines bij 
Arentis. Ze hebben onder andere werk bij 
Dow Terneuzen. Elbert Bouman is de man 
die zijn weg kan vinden tussen alle buizen 
en pijpen op het terrein van de chemische 
fabriek. Hij is monteur en houdt zich bezig 
met de assemblage, installatie en reparatie 
van verschillende soorten pijpen, pijplei-
dingen en leidingsystemen. Van kleine tot 
serieuze diameters. Verbindingen worden 
gemaakt met grote bouten en moeren en 
daarvoor zijn krachtige slagmoersleutels 
nodig. Voorheen leverde lucht die kracht. 
‘Ik ben zo blij dat het gesjouw met com-
pressoren en lucht slangen voorbij is.  
Deze Makita slagmoersleutel klaart de klus 
zonder morren. Hij is opvallend compact 
voor zo’n krachtige machine en ligt 
uitstekend in de hand. Een genot om  
mee te werken’ volgens Elbert. 

Moeren tot M30: TW001G
Met 1800 Nm is de TW001G de sterkste 
moersleutel in ons assortiment met een 
bereik M18-M30. Met 4 instelbare toeren-
tallen kan de benodigde kracht afgestemd 
worden op het juiste aandraai moment.  
De ¾”vierkant aansluiting met frictiering  
en gat voor borgpen zorgen voor een 
veilige bevestiging van de krachtdop op  
de machine. 3 bout-standen voorkomen 
dat bouten te strak worden vastgedraaid. 
Handig bij losdraaien van moeren is de 
Auto stop modus. Die stopt de machine  
als de moer voldoende is losgedraaid  
(en zo niet valt en zoekraakt). De variabele 
toerenregeling in de schakelaar draagt bij 
aan de optimale beheersing door de 
gebruiker. Het maximaal aantal toeren is  
0 - 1800 min-1. Het maximaal aantal slagen 
is 2500 min-1. Met een 4 Ah XGT accu weegt 
de machine 4,2 kg.

Bekijk
online

makita.nl

Verhuurder:  
Sebastian Doolaege, Arentis b.v. Terneuzen
 
Trend van lucht-  
naar accukracht
Arentis verhuurt een breed assortiment aan 
gereedschappen en machines voor horizontaal 
en verticaal transport. Naast de vier vestigingen 
in Nederland en België is Arentis ook actief in 
het Zeeuwse Hoek (bij Terneuzen). Ze hebben 
Makita machines in de verhuur, en dat bevalt 
uitstekend. Sebastian Doolaege, medewerker 
tijdelijke voorzieningen, is enthousiast over XGT. 
‘Accu wordt steeds bekender’ geeft hij aan. 
‘Onze klanten gebruiken vooral luchtgereed-
schap, maar we zien een duidelijke trend naar 
accu. Voorheen gebruikten we het 18 V LXT 
platform. Daar kwam niet voor alle toepas-
singen genoeg kracht uit. XGT betekende  
de uitkomst. Niet te geloven hoe krachtig’.  
De visie van Makita is een wereld zonder 
snoeren en brandstof. ‘Voeg daar maar aan 
toe: en zonder lucht slangen en compressoren. 
Mijn klanten willen accu machines’ eindigt 
Sebastian zijn lofzang. 

Met de verlengde handgreep kan een 
gebruiker neerwaarts moeren vastdraaien 
zonder continu te bukken. Hierdoor word 
bijvoorbeeld een spoorwegonderhouds-
medewerker minder snel vermoeid bij  
de werkzaamheden. 

Deze handgreep is geschikt voor de:  
DTW1001, DTW1002, DTW800, DTW700, 
DTW701, TW001G, TW007G en TW008G.

Verlengde handgreep  
slagmoersleutel.
€125,00

191G67-2



Met deze machine moet je leren werken om alle voordelen te benutten. 
En dat zijn er veel. Voor de echte professional. Naast de 4 instelbare 
toerentallen heeft de machine ook 6 automatische standen. Zo zijn 
er 2 T-standen, 3 standen voor het werken met bouten waarbij er 
ook een auto stop modus is bij achteruit draaien. Tenslotte is er nog 
een automatische stand voor schroeven in hout; de machine start 
op lage snelheid totdat de schroef weerstand in het materiaal krijgt. 

Zo houd je maximale controle. Onder de kop van de machine  
zit een snelwisseltoets waarmee je snel kunt wisselen tussen  
de 4 instelbare toerentallen. Maar deze snelwisseltoets is ook  
te programmeren, waardoor je snel kunt wisselen tussen één  
van de 6 automatische standen en één van de 4 toerentallen.

Bekijk
online

makita.nl
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TD001GZ
XGT 40 V Max
€239,00 Zonder accu’s  

en lader, in doos.

Onbegrensde mogelijkheden 
met XGT van Makita

punten
20

’s Werelds meest geavanceerde 
slagschroevendraaier: 10 instellingen

3 bout-standen en Auto stop 
modus bij achteruit draaien 4 instelbare toerentallen

2 T-standen



Slagschroefbits  
T30x50mm (per stuk). 
€9,00

E-03361

Bithouder 1/4”x68mm  
Magnetisch (per stuk). 
€14,00

E-03399

Bithouder 1/4”x79mm  
Magboost (per stuk). 
€17,50

E-03414

Slagschroefbits  
T25x50mm (per stuk). 
€9,00

E-03355

Slagschroefbitset 11-delig  
(PH2 / PZ1 / PZ2 / PZ2 / PZ3  
/ T20 / T25 / T30 / SL2 / SL4).
€40,00

E-03573

Slagschroefbitset  
PH2x50mm (10 stuks).
€45,00

E-03377

Slagschroefbitset  
PZ2x50mm (10 stuks). 
€45,00

E-03383

Slagschroefbitset 11-delig  
(PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2  
/ PZ3 / T15 / T20 / T25 / T30).
€40,00

E-03567
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Minder trillingen, langere levensduur
Slagschroefbits zijn specifiek ontwikkeld voor gebruik met slagschroeven-
draaiers. Deze bits zijn met een speciale staallegering en torsiezone 
ontworpen die de slagen en de kracht van slagschroevendraaiers kan 
verwerken. De torsiezone dempt de piekbelasting die veroorzaakt wordt 
door de slagen van de slagschroevendraaier. De kracht wordt verdeeld, 
wat zorgt voor minder trillingen en een sterk verlengde levensduur van  
de slagschroefbit. Slagschroefbits kunnen uiteraard ook worden gebruikt  
in combinatie met reguliere boor-/schroefmachines.

Hoogste professionele kwaliteit
Ben je op zoek naar de hoogste kwaliteit professionele slagschroefbits? 
Kies dan voor Makita Impact Premier. De schroefbits zijn voorzien van  
een verlengde torsiezone en gemaakt van een sterkere S2-staallegering 
dan standaard Makita schroefbits en Impact Black-slagschroefbits.  
Dit maakt de Impact Premier slagschroefbits geschikt voor de zwaarste 
bewerkingen. Impact Premier bits zijn voorzien van een kleurcodering  
en een coating tegen oxidatie. Naast slagschroefbits bestaat het assorti-
ment uit krachtdoppen, dopadapters met kantelfunctie, (extra lange) 
bithouders, schroefgeleiders, magboost adapters, dubbelbits en sets.

Speciaal ontwikkeld voor 
slagschroevendraaiers

Bekijk hier het assortiment 
Impact Premier
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Pure kracht

Reciprozaagbladenset 3-delig.
€15,50

B-13677

Reciprozaagbladenset 6-delig.
€25,50

B-44448

Reciprozaagbladenset 10-delig.
€31,50

P-71663

Reciprozaagbladenset 25-delig.
€64,50

P-81262

8

JR002GZ
XGT 40 V Max
€305,00 Zonder accu’s  

en lader, in doos.

De nieuwe XGT 40 V Max reciprozaag maakt indruk
Dit accu model is een echte match voor de zwaarste gesnoerde reciprozaag die we hebben, de JR3070CT. 
Zowel in zaagsnelheid (door de pendelstand voor hout) als het lage trillingsniveau is dit echt overtuigend.  
De ideale machine voor intensieve gebruikers die nog meer willen dan LXT kan geven. 

Variabel en constant toerental, 
ook onder belasting op toeren

Variabel toerental 
in de schakelaar

Elektronische rem

(Heet) zaagblad met één 
vingerbeweging te verwisselen

Met pendelstand 
voor snel zagen in hout

Anti Vibratie 
Technologie (AVT)

Reciprozaagbladen 
Bij het gebruik van een reciprozaag is de keuze van het juiste zaagblad 
essentieel. Het zaagblad lijkt wellicht slechts een klein onderdeel van  
het geheel, maar is voor een groot deel bepalend voor het eindresultaat. 
Met een kwalitatief goed zaagblad, geschikt voor het te zagen materiaal,  
is snel en veilig een perfecte zaagsnede te realiseren. Genoeg redenen  
om te investeren in professionele reciprozaagbladen van Makita. 

Het benodigde zaagblad is vooral afhankelijk van het te zagen materiaal;  
er zijn bijvoorbeeld speciale zaagbladen voor hout, metaal, kunststof  
en steen, maar ook bladen die voor meerdere materialen geschikt zijn.  
Bij de keuze voor een passend zaagblad zijn verder een aantal specificaties 
belangrijk. Allereerst de werklengte; met een te kort zaagblad is het niet 
mogelijk het materiaal ineens door te zagen. Ten tweede de tandafstand; 
bij een blad met kleine tandafstand duurt het zagen bijvoorbeeld langer, 
maar is de afwerking beter. Ten derde de vertanding; reciprozaagbladen 
met een progressieve vertanding maken het mogelijk snel zowel dun als 
dikker materiaal te zagen. Tenslotte is het nodig de gewenste dikte van  
het zaagblad te bepalen. Een dik zaagblad is stabiel en zaagt snel en recht, 
een dunner zaagblad is flexibeler en gemaakt om bijvoorbeeld dicht bij  
een wand te zagen. 

punten
20
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Handige hulp 
onderweg

Wegenwacht

Temperatuurbereik 
tot max 550°C

Vastzetknop voor 
continue gebruik

Hete opzetstukken zijn 
eenvoudig af te nemen

De machine is rechtopstaand 
en liggend te gebuiken
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De Wegenwacht, onze nationale hulpdienst voor 
gestrande automobilisten, is haar 800 voertuigen  
aan het uitrusten met Makita accu gereedschap.  
Daar is een grondig onderzoek aan vooraf gegaan  
en het accuplatform met de kwaliteit en haar brede 
mogelijkheden heeft de doorslag gegeven.  
Plus het vooruitzicht op een accu heteluchtpistool. 
Inmiddels zijn er 200 voertuigen met 4 Makita’s 
uitgerust: een schroefboormachine, slagmoersleutel, 
haakse slijper en dat heteluchtpistool. De Wegenwacht 
motoren rijden rond met de luchtpomp DMP180.

Echte probleemoplosser
De compacte heatgun is een echte probleemoplosser. 
In de winter zal deze met name worden ingezet voor 
de kleine ongemakken als ontdooien van spiegels,  
een vastgevroren handrem of het openen van portieren. 
Verrassende toepassing was dat ze ook enorm van 
pas komen bij repareren van kabelbreuken.  
Die worden verholpen door met een krimpkous de 
draden weer te verbinden. Het blijkt een toenemend 
probleem te zijn dat in sommige delen van het land 
marters onder de motorkap bedrading stuk bijten.  
In de winter zal deze met name worden ingezet voor 
de kleine ongemakken als ontdooien van spiegels, 
een vastgevroren handrem, laadpaalstekkers, 
EV-stekkers of het openen van portieren. Oorzaak? 
Visolie, verwerkt in de bedrading. Probleem opgelost 
door de wegenwachten met zijn/haar Makita.  
(Feitje: in 2021 waren er 10 vrouwelijke wegenwachters).

DHG180
LXT 18 V punten
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Techniek voor veiligheid 
en comfort

Voorzien van vastzetschakelaar, 
ook verkrijgbaar met veiligheidsschakelaar: 
de machine gaat automatisch uit wanneer 
de schakelaar wordt losgelaten

Beschikt over variabele 
toerenregeling in 5 stappen

X-LOCK wisselsysteem 
om slijpschijven met slechts 
één klik te wisselen

Duurzame, energiezuinige en 
onderhoudsvrije koolborstelloze 
motor met elektronische sturing

Snel, eenvoudig en gereedschapsloos te 
verstellen en verwisselen beschermkap

10

Makita haakse slijper



X-LOCK wisselsysteem 
om slijpschijven met slechts 
één klik te wisselen

Automatic torque Drive Technology.  
Deze technologie meet de weerstand  
op de motor tijdens een bewerking.  
Wordt de weestand te hoog, dan schakelt  
de motor elektronisch terug naar een lager 
toerental. Daardoor blijft het stroomverbruik  
zo laag mogelijk en het toerental optimaal.

AWS staat voor Auto-start Wireless System  
ofwel draadloos automatisch starten. In feite 
werkt de techniek heel simpel. Je voorziet een 
machine van een Bluetooth®- zender en kiest 
een stofzuiger met een Bluetooth®-ontvanger. 
Je verbindt deze met elkaar en telkens wanneer 
je de machine inschakelt, start de stofzuiger 
automatisch. Zo vergeet je nooit om de 
stofzuiger in te schakelen en heb je altijd  
een stofvrije werking.

Active Feedback sensing Technology.  
Deze techniek schakelt de machine uit om  
je te beschermen als het toerental plotseling 
vertraagt (bijvoorbeeld door terugslag).

Door XTP is de machine extra beschermd voor 
een langere levensduur zodat jij langer door kunt 
werken met jouw machine. Dit betekent natuur lijk 
niet dat ze water dicht zijn en je die machines 
tijdens een stortbui buiten kunt laten liggen.

Met een rem staat de machine snel stil.  
Een afbraam schijf en diamantdoorslijpschijf 
binnen 4,5 seconden en een doorslijpschijf  
maar liefst binnen 2 seconden.
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Voor meer informatie,  
kijk op Makita.nl/
kenniscentrum

Bekijk het hele assortiment 
haakse slijpers op Makita.nl

Veiligheid voorop
De moderne haakse slijpers van tegenwoordig  
zitten vol met de meest geavanceerde technieken.  
In de meeste gevallen om zo veilig en comfortabel 
mogelijk te kunnen werken. Soms zit het in de kleine 
dingen zoals een AV-handgreep die de trillingen sterk 
vermindert. Hierdoor heb je een betere grip en 
controle over de machine doordat je veel minder  
last hebt van vermoeide handen. Er zijn nog veel 
meer punten waardoor je met onze (accu) haakse 
slijpers de perfecte controle hebt op het werk.

Wanneer kies je welke?
Type schakelaar, wanneer kies ik voor een vastzet-  
of een veiligheidsschakelaar: Ga je met regelmaat 
doorslijpen, dan kies je voor een slijper voorzien  
van een veiligheidsschakelaar of zogeheten dode-
mansknop. Wanneer je de controle over de machine 
verliest en de schakelaar los laat, gaat de machine 
automatisch uit. Kies dan zeker voor een slijper  
met rem zodat ook de schijf snel stil staat.

Haakse slijper 125 mm X-LOCK
Zonder accu’s en lader, met 
veiligheidsschakelaar in Mbox.
€249,00

DGA519ZJ
LXT 18 V

Haakse slijper 125 mm X-LOCK
Met vastzetschakelaar in doos.
€179,00

GA5080RX02
230 V

punten
20
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Makita X-LOCK
Het snelle, flexibele én veilige 
wisselsysteem voor haakse slijpers

Invalstofafzuigkap  
125 mm.
€77,50

191G05-4

Beschermkap  
125 mm doorslijpen.
€14,00

162708-5

Beschermkapaf- 
dichting doorslijpen.
€14,00

199710-5 

Beschermkap 125 mm  
afbramen en schuren.
€14,00

347618-9

Afbraamschijf  
RVS 125mm.
€3,60

E-00402

Afbraamschijf  
Staal 125mm.
€3,35

E-00393

Doorslijpschijf  
RVS 125mm.
€27,75 (per 10 verpakt)

E-00418

Diamantschijf  
125mm.
€35,00

E-02076

Kegelborstel  
100mm.
€12,50

D-73449

Doorslijpschijf  
125mm.
€22,50

E-11776

Rondborstel  
115mm.
€20,00

D-73411

Rondborstel  
115mm.
€15,00

D-73427

De X-LOCK aansluiting maakt het mogelijk binnen enkele seconden 
een schijf of borstel te verwisselen. Het is hierdoor niet meer nodig 
om een flens te bevestigen of een nokkensleutel bij de hand te houden. 
Ideaal dus om tijd en geld te besparen voor de professional met 
wisselende werkzaamheden. De X-LOCK aansluiting brengt de kracht 
beter over en vermindert slijtage. De X-LOCK aansluiting is maar aan 
een zijde te gebruiken en ‘klikt’ op zijn plaats. Hierdoor behoort 
verkeerde montage tot het verleden en is er geen gevaar op een 
loslopende schijf, door het verdwijnen van de handmatige  
bewerking met sleutel en flens.

Het is bij X-LOCK niet meer nodig met een inbussleutel de 
invalstofafzuigkap te bevestigen. Hierdoor ontstaat er een flinke 
tijdsbesparing bij het wisselen van bijvoorbeeld een doorslijpschijf 
naar een diamantschijf. Dit maakt veilig werken nog eenvoudiger. 
Binnen vijftien seconden zijn een beschermkap en schijf te 
verwisselen zonder gebruik te maken van extra gereedschap.

De X-LOCK schijven zijn door de unieke opening te gebruiken op 
oudere slijpmachines zonder X-LOCK aansluiting. Het is hierdoor niet 
nodig alle machines te vervangen. De prijs van de X-LOCK accessoires 
en verbruiks artikelen ligt in de markt doorgaans hoger dan reguliere 
artikelen, maar dit is terug te verdienen door de tijdsbesparing, 
flexibiliteit en veiligheids toename die het X-LOCK systeem biedt. 

Zie ook de video waarin Ike laat zien hoe 
gemakkelijk de onderdelen uitwisselbaar 
zijn ten opzichte van reguliere slijpers
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Noviteiten van Makita

Cirkelzaag metaal 185 mm, 
zonder accu’s en lader, in doos.
€499,00

CS002GZ
XGT 40 V Max

Stofzuiger, zonder accu’s en lader,  
met AWS zender, in doos.
€499,00

VC002GLZ01
XGT 40 V Max

Schaaf 82 mm, zonder accu’s  
en lader, in doos.
€305,00

KP001GZ
XGT 40 V Max

Decoupeerzaag D-greep,  
zonder accu’s en lader, in doos.
€195,00

DJV184Z
LXT 18 V

Cirkelzaag 270 mm,  
zonder accu’s en lader, in doos.
€495,00

HS011GZ
XGT 40 V Max

Multilijn laser groen, zonder accu’s  
en lader, met tas in doos.
€719,00

SK40GDZ
CXT 12 V Max 

Frezenset 8mm 22-delig.
€230,00

D-74778 

Boor-/Schroefbitset 17-delig.
€16,50

D-74887 

Slagschroefbitset  
Impact Premier 5-delig.
€17,50

E-13568 

Schroevendraaierset 5-delig.
€24,50

E-13530 

Benieuwd naar nog meer  
noviteiten? Kijk op Makita.nl

Mbox organizer incl. vakverdeling. 
13 inzetbakjes inbegrepen. 
€70,00

191X84-4  
Mbox organizer excl. vakverdeling. 
€55,00

191X80-2 

punten
30

punten
30

punten
30

punten
20

punten
20

punten
20
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Dit kan accu
355 mm met vele voordelen 
Accu evenaart brandstof

De CE001G is een professionele, krachtige, perfect gebalanceerde  
en milieuvriendelijke doorslijper. Omdat hij op XGT 2x40 V Max accu’s  
werkt kun je er snoerloos mee doorslijpen. Werken met een stinkende, 
knetterende, door brandstof aangedreven doorslijper is niet meer nodig  
en de risico’s van kwartsstof worden beperkt door de standaard 
wateraansluiting. Ook het tijdrovende en brandgevaarlijke brandstof 
bijvullen is voorbij; voortaan vervang je de accu’s met een handbeweging 
en kun je meteen weer verder.

Speciale schijven
Diamantschijf (E-12996) is speciaal ontwikkeld voor gebruik met de accu 
doorslijpers in diverse steensoorten. De dikte is 2,8 mm en dat zorgt voor 
minder wrijving, dus voor langer slijpen. De hoogte van het segment is 8 mm 
en de speciale zetting van de kleinere diamanten, alsmede de superieure 
binding, zorgen voor een optimale prestatie. Naast deze diamantschijf is  
er ook een speciale doorslijpschijf voor metaal beschikbaar (E-12790-5).  
Door de vernieuwde samenstelling kan er sneller en langer worden  
geslepen dan de traditionele slijpschijven.

CE001GZ
XGT 2x40 V Max
€1099,00 Zonder accu’s  

en lader, in doos.

punten
30

AFT; schakelt de machine uit bij plotseling
vast slaan of klemmen van de schijf

Maximaal Gewicht 14,1 kg (BL4080)

Max. slijpdiepte 127 mm 

Krachtige BL-motor 3,6 kW

Standaard wateraansluiting

Veilig door de elektrische motorrem 
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Compact, licht en wendbaar 
doorslijpen op accu

Bekijk hier het hele  
assortiment doorslijpers

Opbouw en capaciteit
De DCE090 is een krachtige, compacte en milieuvriendelijke accu 
doorslijper die met zijn 88 mm slijpdiepte een welkome hulp is bij het 
milieuvriendelijk aanleggen van terrassen, vijvers en natuursteenvloeren. 
De krachtige koolborstelloze motor levert 1,25 Kw aan vermogen wat  
hem uitermate geschikt maakt voor de dagelijkse klus. Met zijn gewicht  
van 6,5 kg is hij licht en zeer wendbaar. Standaard voorzien van  
een wateraansluiting voor de binding van het schadelijke kwartsstof.

Speciaal diamantblad
Voor deze accu doorslijper is er een Speciaal diamantblad (E-02967) 
ontwikkeld. Met dit blad slijp je langer en makkelijker op een volle 
acculading. De zetting van de diamanten op de segmenten is hierbij 
bepalend voor de efficiëntie. Ook de wrijving speelt een grote rol:  
hoe minder wrijving, hoe langer je kunt slijpen. Dit diamantblad  
is daarom dunner dan de standaard diamantbladen die voor  
brandstof-aangedreven machines worden gebruikt.

DCE090ZX1
LXT 2x18 V
€455,00 Zonder accu’s  

en lader, in doos.

AFT technologie voor veiligheid

1,25 kW vermogen

Standaard wateraansluiting

Compact en wendbaar

88 mm slijpdiepte

Maximaal gewicht 6,3 kg (BL1850)

punten
20



Asymmetrisch stuur

Krachtige BL motor, 80 V

ADT: past rotatiesnelheid 
automatisch aan

Digitale communicatie 
levert hoog motorrendement

UR012GZ02
XGT 2x40 V Max

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. 

FOL595

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 2x40 V Max bosmaaier ben je klaar voor meer; meer vermogen, meer werktijd en meer maaiwerk.  
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.

Bekijk
online

makita.nl
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Sneller, stiller en schoner 
dan brandstof

XGT 40 V Max

De eerste XGT 80 V Max  
(2x40 V Max) bosmaaier van Makita  
met een 2,0/2,7 kW/pk sterke motor,  
vergelijkbaar met een 45 - 50cc  
brandstof bosmaaier. Geschikt voor  
de zwaarste maaiklussen.
€729,00

UR012GZ02
XGT 2x40 V Max


