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breekhamer
Pure kracht op 40 V Max

Martin van Hengel, PHB, Deventer

Nieuw: 
Makita Cadeauwinkel

Verwacht: 
Lichte statieflampen
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Een bekende marketing goeroe heeft eens gezegd ‘mensen 
zoeken geen boor, ze willen een gat’. Dat is waar, én een enorme 
versimpeling van de praktijk. Zoals het ene gat het andere niet 
is, is de ene boor de andere niet. De variëteit aan materialen 
en toepassingen is groot, en daarmee de vraag naar specifieke 
boren en boormachines ook. Dat is de reden dat Makita van 
beide zoveel verschillende types aanbiedt. De keuze is misschien 
wel eens lastig, vandaar meer info in deze M en op makita.nl. 

Accu. Net zo krachtig.
Dankzij de doorgaande innovatie en ontwikkelingen in de 
techniek is een belangrijke verbetering dat er tegenwoordig  
ook boorhamers op accu zijn die die voldoende kracht 
hebben om in beton te boren. Mocht je daar nog aan twijfelen 
verdiep je dan Makita XGT. Dit nieuwe 40 V Max platform 
biedt boormachines en combihamers die niet onderdoen 
voor gesnoerde varianten. Even voor de goede orde en om 
misverstanden te voorkomen: als je LXT 18 V machines prima 
bevallen blijf die dan gewoon gebruiken. Maar als je ervaren 
hebt dat je toch meer vermogen wil hebben is XGT een prima 
alternatief. Onze adviseurs krijgen dagelijks de vraag naar 
steeds sterkere machines op accu. De krachtigste combihamer 
op accu is de HR006G, een XGT 2x40 V Max combihamer met 
SDS-MAX aansluiting. De slagkracht (21,4 Joules) is iets hoger 
dan de gesnoerde equivalent HR5212C en de trillingen zijn 
minder. Dus als je niet de hele ganse dag gaten moet boren, 
dan willen we maar zeggen dat een accu machine een prima 
alternatief is. Ook voor breken levert XGT een prima machine:  
de HM001GZ04 (pag 4). Steeds meer Makita fans weten dat 
LXT gewoon blijft, maar niet compatibel is met XGT.

Kennis met e-learning.
Makita biedt een heel volwassen assortiment boortjes en boren 
aan. Alle soorten en maten. Onze product manager Daan heeft 
er een aantal voor je op een rijtje gezet op pag 6/7, en als je 
meer wil weten over boren kun je in het Kenniscentrum op onze 
website meer informatie vinden. Of vijzel je kennis op met onze 
e-learning module, ook te vinden in het Kenniscentrum onder 
Makita College.

XGT platform groeit snel.
Nog even over XGT. Dat platform groeit snel. Steeds meer 
krachtige accu machines voor diverse toepassingen komen 
beschikbaar. Zelfs een steelstofzuiger, waar de handen in de 
professionele schoonmaak voor op elkaar zullen gaan. Zo stil en 
zo krachtig was zonder XGT niet mogelijk geweest. En datzelfde 
geldt voor de heggenschaar op 40 V Max accu. De speciale 
messen gaan door takken tot 23,5 mm, wat ook hier weer  
mag gelden als bewijs dat accu machines niet meer onderdoen. 
De looptijd op één accu wordt door professionals ervaren als 
verrassend lang en voldoende voor de dagelijkse praktijk.

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

Jaargang 19 uitgave 72  
Oktober 2021. 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

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

Download alvast 
de Makita app  
om de actie te  

registreren.

Kies dit kwartaal een mooi cadeau uit de Makita Cadeauwinkel na registratie van aankoop 
van een CXT, LXT boor-, breek- of combihamer of alle XGT machines. En accu tuinproducten  
met een adviesprijs boven € 90 ex BTW. Kijk voor alle actieproducten op de website; het zijn  
er veel meer dan in deze M afgebeeld. Registreer op makita.nl/aanbieding en/of in de Makita app. 
Kijk daar ook voor de exacte voorwaarden.

Makita Cadeauwinkel

Koop. Kies. Krijg.
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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 31-1-22 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.
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Breekhamer zonder accu’s 
en lader met AWS zender in koffer.
€469,00

HM001GZ04
XGT 40 V Max

54

Overtuigende 
demonstratie, 
goede keuze

Martin Hengel,  
PHB Deventer,  
Martin van Hengel stond voor een 
uitdaging: er moesten 80 woningen 
geïsoleerd worden met een laag schuim 
onder de vloeren. Daarvoor moesten er in 
de kruipruimtes gaten gemaakt worden in 
kalkzandsteen muren. Zodat de isoleerder 
zich ondergronds kon verplaatsen. PHB  
in Deventer had deze klus aangenomen 
en ging op zoek naar de juiste machine  
voor het maken van de mangaten.  
Een grondige verkenning van de markt 
werd uitgevoerd, en daarbij werd de  
hulp ingeroepen van de Makita Adviseur.

Martin vertelt: “In kruipruimtes werken is 
al lastig genoeg. En dan de voorschriften 
aangaande gebruik van snoeren en 
limieten aan voltages. Voor ons reden om 
diverse machines van verschillende 
merken met elkaar te vergelijken, waarbij 
wel vast stond dat het een accumachine 
moest worden. Ook bij de wat zwaardere 
boor/breekhamers is de keuze in accu 
inmiddels breed te noemen. Ons oog 
werd op Facebook getrokken door het 
nieuwe XGT platform van Makita, en dus 
hebben we een afspraak gemaakt met de 
Makita Adviseur voor een demonstratie. 
Die was overtuigend”.

De breekhamer waar Martin het over 
heeft is de HM001GZ04. Die levert een 
slagkracht van 9,4 Joule op één 40 V Max 
accu. Dat is zelfs meer dan de 8,1 J van 
de gesnoerde variant HM0871C. 
Bovendien is de slagkracht regelbaar  
en is deze uitgerust met een vastzetknop 
voor continue breekwerkzaamheden.  
De machine heeft een laag trillingsniveau 
dankzij de actieve Anti Vibratie 
Technologie (AVT), die Makita al langer 
toepast op de zwaardere breek- en 
combihamers, en die het werkgemak 
enorm vergroten. Zeker een voordeel 
onder de vloer. 

Inmiddels is de nodige ervaring opgedaan 
met de HM001, en geeft Martin aan  
dat hij zeer tevreden is met zijn keuze. 
“Het gat maken ging snel genoeg en ook 
met de accuduur ben ik zeer tevreden. 
Met die 4,0 Ah accu kon ik twee 
mangaten maken in de kalkzandsteen 
muur, en daarna laadde de accu weer 
snel op. Eigenlijk kon ik lekker 
doorwerken met twee accu’s, wat goed  
is voor de productiviteit”. Om daar aan 
toe te voegen dat de slagkracht prima 
voldeed bij deze taak.

HM001GZ04
XGT 40 V Max

40 V Max breekhamer 
met SDS-MAX aansluiting

Laag trillingsniveau 
door actieveAnti Vibratie 
Technologie (AVT)

Instelbare slagkracht 
tot maximaal 9,4 Joule

Vastzetknop voor continue 
breekwerkzaamheden

Interview

punten
10

Auto-start Wireless System (AWS)
voor draadloze communicatie 
tussen accumachine 
en accustofzuiger



Breken met beitels
SDS-Plus Beitels

Deze premium SDS-PLUS 
betonboren passen o.a. op:

Puntbeitels 
De Makita Premium puntbeitel 
(B-64238) heeft langere 
levensduur door het vorm-
behoudende ontwerp en het 
verlengde werkeinde. Tevens 
zorgt het ontwerp voor een 
hoger verwijderingsvolume.

Schraper 
Ideaal voor verwijderen van 
tegellijm, verf en andere  
lagen van vloeren of muren.

250 mm SDS-PLUS
€13,25

250 mm SDS-PLUS
€16,75

100 mm SDS-PLUS
€82,00

D-08713

Platbeitels 
Platbeitels voor materiaal-
verwijdering in grotere 
hoeveelheden zoals betonresten 
maar ook geschikt voor algemeen 
hak-en breekwerk. De platbeitel 
kan gerichter worden toegepast 
dan de puntbeitel maar de  
slagkracht is hierdoor minder.

40x 250 mm SDS-PLUS
€21,25

38x 200 mm SDS-PLUS
€20,00

60x 250 mm SDS-PLUS
€37,00

Premium 40x 250 mm SDS-PLUS
€26,25

D-08735

A-30483 B-14065

B-64250

40x 250 mm SDS-PLUS
€29,50

P-24935

Premium 250 mm SDS-PLUS
€19,00

B-64238B-14037

A-68161

Koudbeitels 
Gericht breekwerk voor 
aanpassingen in metselwerk 
en beton. De Makita Premium 
puntbeitel (B-64244) is zo 
ontworpen dat deze minder 
snel vastslaat.

Tegelbeitels 
Worden gebruikt voor het 
verwijderen van wand- en vloer-
tegels. Door de platte punt kom 
je gemakkelijk onder de tegels.

20x 250 mm SDS-PLUS
€13,25

20x 250 mm SDS-PLUS
€16,75

Premium 20x 250 mm SDS-PLUS
€19,00

D-08729 B-14043

Sleufbeitels 
Sleufbeitel, voor het maken  
van sleuven in beton. Ideaal voor 
het leggen van elektra of 
waterleidingen.

22 mm SDS-PLUS
€22,50

22 mm SDS-PLUS
€36,00

P-05533

P-24963

60x 250 mm SDS-PLUS
€34,50

40x 260 mm SDS-PLUS
€42,25

P-24957

B-14071

Voegbeitels 
Gesmede en geharde voegbeitel 
met hardmetalen tanden voor 
het verwijderen of loshakken  
van voegen.

7x 32 mm SDS-PLUS
€123,50

7x 32 mm SDS-PLUS
€136,50

P-80531

P-80525

B-64244

B-64381 B-64397

12x 325 mm SDS-PLUS
€90,00

14x 360 mm SDS-PLUS
€100,00

B-64412B-64406

18x 360 mm SDS-PLUS
€120,00

16x 360 mm SDS-PLUS
€110,00

HR004GZ02
XGT 40 V Max

DHR243ZJW
LXT 18 V

Combihamer zonder accu’s 
en lader, met stofafzuiging en 
twee verwisselbare boorkoppen 
in Mbox.
€325,00

Combihamer zonder accu’s 
en lader, met stofafzuiging
in Mbox.
€499,00

Stofvrij boren

76

SP4S stofvrij premium boren
met inwendige stofafzuiging
Makita stofvrij premium SDS-PLUS betonboren met 
inwendige stofafzuiging. Tijdens het boren wordt het stof 
door twee grote afvoergaten inwendig afgezogen 
waardoor stof en gruis optimaal worden afgevoerd 
richting de stofzuiger. Deze techniek resulteert in een 
schone en stofvrije werkomgeving en is door TNO 
gecertificeerd met een 8-uurs label in combinatie met 
een B-label stofzuiger. Tevens maken de boren een 
perfect rond gat dankzij de 4 snijders op de boorkop. 
De actieve koeling op de boorkop zorgt voor een lange 
levensduur. De boren zijn geschikt voor het boren in 
droog metselwerk, beton, gewapend beton 
en (natuur)steen.
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De DML800 levert 
zoveel licht dat je 
er bij kunt schilderen.

8 9

Statieflampen
Makita krijgt binnenkort 2 nieuwe staande lampen in het 
assortiment. Ze zijn voorzien van wit licht dat vergelijkbaar 
is met daglicht. met een helderheid tot 3000 lumen.
Voorzien van een statief zijn ze zo  uitklapt en wegen ze 
slechts 8 kg (incl. accu). Het statief kan versteld worden 
vanaf 1 meter tot een hoogte van 2,20 meter. Volledig 
ingeklapt zijn de lampen  erg compact; 100 x 21 x 26 cm 
(l x b x h). Ze worden geleverd met een stevige draagtas.

De NLADML813 is voorzien van een vaste kop die als 
spotlight fungeert. De NLADML814 is voorzien van  
een kop die opgedeeld is in 3 aparte kleine koppen.  
Die kunnen afzonderlijk van elkaar worden versteld.  
Hierdoor kan de lamp als spotlight maar ook als 
omgevingslamp gebruikt worden.

9

DML811 
AC/14,4 V/18 V

DML809
AC/14,4 V/18 V

DML805
AC/14,4 V/18 V

De DML811 geeft wit licht dat vergelijkbaar 
is met daglicht. De lamp is voorzien van 
30 leds. Het is mogelijk gemakkelijk de 
bouwlamp 240 graden te kantelen 
(-30 graden tot 210 graden). 

De lamp heeft 3 helderheidsstanden:
laag 750 lumen, midden 1.500 lumen
en hoog 3.000 lumen.
€250,00

De DML809 geeft wit licht dat vergelijkbaar 
is met daglicht. De lamp is voorzien van 96 
leds en levert hierdoor 100W. Het is mogelijk 
gemakkelijk de bouwlamp 240 graden
te kantelen (-30 graden tot 210 graden). 

De lamp heeft 3 helderheidsstanden: 
laag 2.000 lumen, midden 4.000 lumen
en hoog 10.000 lumen.
€390,00

De DML805 is een led bouwlamp met  
20 maal 0,6 W led lampen. De lamp is  
360 graden kantelbaar.

De lamp heeft 2 helderheidsstanden: 
laag 450 lumen en hoog 750 lumen.
€159,00

Omgevingslamp
De NLADML810 heeft 202 felle leds met een output van 40.4 watt. De bouwlamp laat 
zich makkelijk 240 graden kantelen. Door het innovatieve ontwerp is de omgevings-
lamp bestand tegen stoten. De lamp veert dan automatisch terug rechtop. De lamp is 
aan de zijkant voorzien van reflecterende strips. Het is mogelijk om tot acht van deze 
lampen seriematig aan elkaar te koppelen op netstroom. De lamp heeft 3 heldersheids-
standen: laag 1.500 lumen, midden 3.000 lumen, hoog 5.500 lumen.

Makita brengt
veel licht tijdens
de korte dagen

NLADML810
AC/14,4 V/18 V

Tot 8 lampen 
koppelen 
op netstroom

Max 5.500 lumen

Zelfrichtend

Omgevingslamp
€479,00

NLADML810
AC/14,4 V/18 V

DML813 
AC/14,4 V/18 V

DML814
AC/14,4 V/18 V

Bouwlampen

Binnenkort
verwacht
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Dirk Thelen, Dirk’s Timmerwerken 
en Houtbewerkingen (DTH) Helmond
Wie in de regio Helmond een traditionele houten overkapping zoekt 
moet bij Dirk Thelen van bedrijf Dirk’s Timmerwerken en 
Houtbewerkingen (DTH) voorlopig achteraan in de rij aansluiten. 
Dirk heeft het druk, er is veel vraag naar het vakwerk dat hij als 
ZZP-er levert. Hij bouwt alles in zijn eentje. Het start met een 
puzzel in zijn schuur en hij zet het geheel op locatie in elkaar.  
Mooi hout, vastgezet met pengatverbindingen en de juiste machine. 

Dirk legt uit welke boren hij gebruikt: “Mijn cilinderkopboor is er 
voor de grote gaten, en daarnaast heb ik ook 38 mm en 18 mm 
slangenboren in mijn gereedschapskist liggen. Mijn boormachine 
moet dus over kracht en souplesse beschikken en liefst een prettig 
gewicht hebben. Als je regelmatig op hoogte werkt wil je geen 
lastige en gevaarlijke snoeren, dus een accu machine ligt
voor de hand”.

De ideale machine die een gunstig gewicht combineert met ruim 
voldoende kracht om de grote boren ook door hard hout heen te 
krijgen is de DDA450. Die werkt op één LXT 18 V accu, en de 
haakse vorm past perfect bij het werk. 2 mechanische toerentallen 
(0-450/0-1400) helpen bij de juiste afstemming op de toepassing.

Dirk is een echte Makita fan. Naast een fraaie verzameling Makita 
producten houdt hij ook de site van Makita in Japan in de gaten om 
als eerste de nieuwe ontwikkelingen te weten. Hij vult aan: “Het 
klopt wel dat ik een machine freak ben. Ik werk graag met goed 
materiaal, en Makita kan dat prima in de breedte invullen. Van de 
twee haakse boormachines die Makita recent ook in Nederland 
introduceerde heb ik gekozen voor de kleinste en lichtste met één 
accu in plaats van de zwaardere DDA460 op 2 accu’s. 
Die compacte levert precies wat ik nodig heb, dus waarom zou  
ik zwaarder gaan?” 

Vakwerk 
met ideale 
boormachine

Interview

DDA450ZK
LXT 18 V
€299,00

Krachtige haakse boormachine 
met 2 mechanische toerentallen

Voor cilinderboorkoppen (t/m 65 mm)
en gatzagen (t/m 127 mm)

Buiten beter beschermd 
tegen stof en vocht met XPT 
(eXtreme Protection Technology)

Met dubbele LED-verlichting 
voor beter zicht op het werk

Uitgerust met BL-motor

D-30047

D-36099

D-36186

Cilinderkopboor 76 mm – 7/16” 
snelaansluiting
€120,00

Slangenboor 18x165 mm -
7/16” aansluiting
€35,00

Slangenboor 38x165 mm -
7/16” aansluiting
€82,50
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Impact Premier Impact Gold Impact Black Standaard schroefbits

Torsievermogen Extreem hoog Extreem hoog Hoog Laag

Torsiezone Dubbele torsiezone Enkele torsiezone Enkele torsiezone Geen torsiezone

Kleurcodering Ja Nee Nee Nee

Geschikt voor Dagelijks intensief gebruik Dagelijks intensief gebruik Intensief gebruik Niet dagelijks 
licht intensief gebruik

Roestwerende coating Ja Ja Ja Nee

CL001GZ12
XGT 40 V Max

1312

Onderschat 
in zuigkracht 
en looptijd accu

Een klein
bitje verschil

E-03567 E-03573 

CL001GZ04
XGT 40 V Max

Tien slagschroefbits en een 
magnetische bithouder in een 
handige meeneemverpakking uit 
de Makita XTT Impact Premier-
serie. Inhoud: 3x Kruiskop 
Philips-bits [PH1 / PH2 / 
PH3] 3x Kruiskop Pozidriv-bits 
[PZ1 / PZ2 / PZ3] 4x Torx-bits 
[T15 / T20 / T25 / T30] 1x 
Magnetische bithouder.
€40,00

Steelstofzuiger wit
Zonder accu’s en lader in doos.
€159,00

Tien slagschroefbits en een 
magnetische bithouder in een 
handige meeneemverpakking uit 
de Makita XTT Impact Premier-
serie.Inhoud: 1x Kruiskop 
Philips-bits [PH2] 4x Kruiskop 
Pozidriv-bits [PZ1 / PZ2 / PZ2/ 
PZ3] 3x Torx-bits [T20 / T25 / 
T30] 2x Sleuf-bits [SL2 / SL4] 
1x Magnetische bithouder.
€40,00

Steelstofzuiger zwart
Zonder accu’s en lader in doos
€159,00

Stel zelf je stofzuiger 
samen met de accessoires 
van Makita.

Voor meer informatie 
ga je naar het 
kenniscentrum.

Slagschroefbits van Makita
Makita heeft 3 lijnen aan slagschroefbits die geschikt zijn voor gebruik met slagschroevendraaiers. 
In onderstaand tabel worden de slagschroefbits met elkaar vergeleken.

Makita Impact Premier
Makita Impact Premier zijn hoge kwaliteit slagschroefbits die 
door het extreem hoge torsievermogen en perfecte pasvorm 
ideaal geschikt zijn voor gebruik in de slagschroevendraaier. 
Voorzien van een verlengde torsiezone en gemaakt van een 
sterkere staallegering dan Makita Impact Black en Impact 
Gold-bits. 

Hierdoor zijn de bits geschikt voor de zwaarste bewerkingen 
en duurzaam in gebruik door een roestwerende coating. 
Impact Premier bits zijn voorzien van een kleurcodering. 
Hiermee identificeer je gemakkelijk de juiste bit voor de 
toepassing. Naast bits bestaat het assortiment ook uit 
doppen, dopadapters met kantelfunctie, doppen met 
kantelfunctie, (extra lange)  bithouders, schroefgeleiders, 
magboost adapters, dubbelbits en bitsets.

Wat is het verschil tussen normale 
schroefbits en slagschroefbits?
Slagschroefbits zijn bits die specifiek zijn ontwikkeld  
voor het gebruik met slagschroevendraaiers. Deze bits  
zijn zo ontworpen dat ze de slagen en de kracht van 
slagschroevendraaiers kunnen verwerken. Dit komt door  
de torsiezone die in de bits verwerkt zit. De torsiezone 
dempt de belastingpieken die veroorzaakt worden door  
de slagen van een slagschroevendraaier. De kracht wordt 
verdeeld, wat zorgt voor minder trillingen en een verlengde 
levensduur van de bit. 

Normale schroefbits zijn niet of in mindere mate hiervan 
voorzien in vergelijking met slagschroefbits en zullen daarom 
eerder breken bij dagelijks intensief gebruik. Slagschroefbits 
kunnen uiteraard ook worden gebruikt in combinatie met 
boor-/schroefmachines.

De XGT 40 V Max steelstofzuiger
Ze zijn stil, sterk en ideaal voor resultaatgericht reinigen en dagschoonmaak. 
Functionaliteit boven fancy vormgeving. Het moet werken, duurzaam zijn.  
Liever minder toeters en bellen dan meer. De standaard geleverde kunststof etc 
zuigbuis en voet zullen geen designprijzen winnen. In de praktijk functioneren ze 
prima. Een stalen telescoopbuis, andere voeten en cycloon voorafscheider zijn 
optioneel verkrijgbaar. Het assortiment steelstofzuigers van Makita biedt een 
keuze op maat. Van eenvoudige accu zuigers voor thuisgebruik tot borstelloze 
topmodellen voor de professionele schoonmaak. 

CL001GZ01
XGT 40 V Max

Steelstofzuiger blauw
Zonder accu’s en lader in doos.
€149,00

punten
10

punten
10

punten
10



1514

Nieuw 
van Makita

HR006GZ
XGT 2x40 V Max

DTM52RTJX2
LXT 18 V

DPV300Z
LXT 18 V

DJS200Z
LXT 18 V

FN001GZ
XGT 40 V Max

DGP180Z
LXT 18 V

DJS800Z
LXT 18 V

MR004GZ
XGT 40 V Max

DPB180Z
LXT 18 V

DCC500ZJ
LXT 18 V

Combihamer voorzien van SDS-MAX aansluiting en heeft een slagkracht van 21,4 Joules.
Zonder accu’s en lader, met AWS zender en stofafzuigset in koffer.
€989,00

De uiterst stille en trillingsarme multitool 
met diverse Starlock aansluitingen.
Inclusief 5,0 Ah accu (2st), lader
en accessoireset in Mbox.
€559,00

Schuur-/poetsmachine. Uitermate geschikt 
voor het bewerken van kleine oppervlakken. 
Zonder accu’s en lader, in doos.
€229,00

Plaatschaar geschikt voor rechtknippen
van RVS (1,6 mm) en staal (2.0 mm).
Zonder accu’s en lader, in doos.
€419,00

Max Brad tacker. Afwerktacker 
voor hout-op-hout verbindingen. 
Zonder accu’s en lader, in doos.
€415,00

Accu vetspuit. Tot 690 bar.
Zonder accu’s en lader, in doos.
€299,00

Vezelcementschaar voor het knippen van 
gevelbekleding tot een dikte van 13 mm.
Zonder accu’s en lader, in doos.
€449,00

Bouwradio FM DAB/DAB+ Bluetooth
Zonder accu’s en lader, in doos.
€199,00

Bandzaag. Ideaal voor installatie-
werkzaamheden. Tot 120 mm.
Zonder accu’s en lader, in doos.
€395,00

Diamantsnijder droog 125 mm. 
Max slijpdiepte 40 mm. 
€239,00

21,4 J met twee XGT accu’s

SDS-Max

Starlock
Zeer trillingsarm

HR006GZ
XGT 2x 40 V Max

DTM52RTJX2
LXT 18 V

punten
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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. 

FOL585

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

als regel de volgende werkdag bij jouw dealer. 

Met XGT boort Makita nieuwe accu mogelijkheden aan voor professionals in het groen. 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 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.

XGT in het groen: 
meer kracht 

meer mogelijk
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40 V Max krachtige bladblazer van Makita. 
Erg geschikt voor opruimwerkzaamheden 
van stadscentra en parken, woonwijken, 
bij scholen, ziekenhuizen en elke andere 
lawaaigevoelige omgeving. Hij heeft een 
luchtsnelheid van 64 m/s en luchtvolume 
van 960 m³ per uur.
€249,00

UB001GZ
XGT 40 V Max

Cruise control functie

Blaaskracht tot 17 N

Drietraps instelbare blaaspijp

UB001GZ
XGT 40 V

Variabele snelheid (schakelaar)

Krijg een
cadeau
Na registratie op
makita.nl/aanbieding
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