Wij gebruiken
2 platformen
naast elkaar

Monika Trzeciak - Van de Vin ramen en kozijnen bv, Heeze

De 4 platformen
van Makita

Aanbieding

Zoveel mensen,
zoveel wensen

Voor 3 platformen
een gratis accu
Gratis
accu*
bij aanschaf van
een machine
* ex

clusief lader

Koop een actiemachine en ontvang een gratis accu
Van 1 december 2020 tot en met 31 maart 2021 ontvang je een gratis accu bij aankoop van een CXT 10,8/
12 V Max, LXT 18 V en 2x18 V, en XGT 40 V Max machine t.w.v. €90,00 excl. BTW of meer (LXT 14,4 V machines
en LXT combisets doen niet mee. XGT combisets wel). Registreer je aankoop op makita.nl en je krijgt de accu
gratis thuis gestuurd. Lees de voorwaarden op makita.nl/aanbieding om teleurstellingen te voorkomen.
Actie

Deze actie is geldig voor machines met dit icoon.

De filosofie van Makita is om voor iedereen het juiste
gereedschap in huis te hebben. Zoveel mensen, zoveel
wensen, en dus hebben we heel veel producten.
Voor verduidelijking zijn er keuzeschema’s. Die vind je
op onze website, en we vertellen er over in deze M.
Pagina 15. Middels ja/nee vragen kom je uit bij de juiste
machine voor jouw klus. Je kunt ook de vergelijkfunctie
gebruiken op onze website. En als je dan nog twijfelt,
bel dan met een van onze Adviseurs of Vraag het Ike.
Via makita.nl/kenniscentrum kun je in contact komen
met één van onze 12 Adviseurs.
4 platformen
Vanuit die filosofie brengt Makita 4 verschillende accu
platformen op de markt. Ook hier voor elk wat wils.
Het LXT 18 V platform is het bekendste en grootste.
Ruim 200 machines, waarvan inmiddels al 55 voor tuin en
park. Soms is compactheid en gewicht belangrijker dan
kracht. Daarvoor is het CXT 12 V Max platform:
65 verschillende machines die ook hun mannetje staan.
Soms is kracht of uithoudingsvermogen het belangrijkste.
Met een LXT machine kun je heel veel doen, maar als je nog
grotere schroeven wil indraaien, grotere gaten wil boren of
langer wil zagen dan is er XGT 40 V Max. Het is allemaal een
kwestie van intensiteit en frequentie van gebruik. Als je de
machine niet dagelijks gebruikt en voor doorsnee klussen,
zoals dat geldt voor veel DHZ-ers, dan is onze G-serie een
prima platform. Het bestaat uit 7 verschillende producten,
en je vindt ze doorgaans in de bouwmarkt.
Niet uitwisselbaar
Elke klus stelt zijn specifieke eisen aan accu,
lader en motor. Veel kracht of uithoudingsvermogen nodig?
Dan zoek je een accu die veel stroom kan geven en
daarvoor zijn verstevigde contactpunten nodig. Gebruik je de
machine af en toe dan is accu koeling niet nodig,
en wordt de prijs ook aantrekkelijker. Het gevolg hiervan
is dat de accu’s niet onderling tussen de platformen
uitwisselbaar zijn. Dat is een bewuste keuze omdat
elke andere keuze leidt tot compromissen. Makita zou
Makita niet zijn als we geen combilader zouden hebben voor
CXT én LXT accu’s (pag 5 en 7), en een adapter om
LXT accu’s op een XGT lader te laden (pag 7).

Danny de Bont

BL1021B (197396-9)

BL1850B (197280-8)

BL4020 (191L29-0)

CXT 12 V Max

LXT 18 V

XGT 40 V Max

Bij een LXT 18 en 2x18 V machine
ontvang je een: LXT 18 V 5,0 Ah accu.

Bij een XGT 40 V Max machine ontvang
je een: XGT 40 V 2,0 Ah Max accu.

Bij een CXT 10,8/12 V Max machine
ontvang je een CXT 12 V 2,0 Ah Max accu.
t.w.v. €40,00
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t.w.v. €90,00

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

LXT 18 V
gebruikers
over CXT

Makita accu’s
voor het
zware werk

8 12
Vraag het Ike:
Welk accuplatform
past het best bij jou?
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Van ruwbouw
naar afbouw

10
Jaargang 19 Uitgave 66,
December 2020. Het M magazine
is een blad van Makita dat
zes keer per jaar verschijnt.

Wij gebruiken
2 platformen
naast elkaar

Wil je het M magazine gratis
ontvangen? Geef je naam
en adresgegevens door via
makita.nl/aanmelden

t.w.v. €115,00
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Voordelen
We spreken regelmatig over onze accu
platformen en de machines die daarbij
horen. Zo hebben we het over de
uitwisselbaarheid van de accu en wat
voor voordelen dat met zich meebrengt.
Verschillende platformen naast elkaar
kan echter ook voordelen hebben.

Montage kozijnen
Onlangs hebben we Van de Vin ramen en
kozijnen bv in Heeze bezocht. Behorend
tot de top vijf grootste houten kozijnen
fabrieken in Nederland. De kozijnen
fabriek levert dagelijks honderd ramen en
kozijnen op maat gemaakt en gemonteerd
met onder andere Makita LXT 18 V en
CXT 12 V Max accu gereedschap.

Waarom twee
accu platformen?
We spreken Bertil Kremers (productie
leider) tijdens een rondleiding door de
fabriek. De productielijn wordt van
begin tot eind bemand en is voorzien
van het juiste gereedschap bij de juiste
bewerking. In de voormontage, nadat
de mahoniehouten onderdelen op maat
gezaagd en gefreest zijn, worden de
kozijnen gemonteerd. Met de LXT 18 V
boor-/schroevendraaier worden achter
elkaar met veel kracht, lange schroeven
in hout gedraaid.

Mobiliteit, gemak,
comfort én kracht

Wij gebruiken
2 platformen
naast elkaar
CXT 12 V Max en LXT 18 V
onder één dak
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198720-9

CXT 12 V Max / LXT 18 V

Compacte combilader voor het
opladen van CXT12 V Max
en LXT 14,4 V/18 V accu’s
€100,00

Nadat het raamwerk door de verfstraat is
gegaan gaat de afwerking van start. De
kozijnen worden voorzien van aluminium
strips en scharnieren. Deze worden
vastgezet met de CXT 12 V Max kitspuit
en CXT 12 V Max boor-/schroefmachine.
De schroeven zijn korter waardoor de
bewerking minder kracht vraagt en korter
van duur is. Hiervoor wordt de lichte en
compacte CXT 12 V Max schroevendraaier
gebruikt die tussen de bewerkingen door
aan de broekriem hangt.
Kremers geeft aan dat het een
bewuste keuze is om twee accu
platformen naast elkaar te gebruiken.
”Het gaat om de efficiëntie van het werk.
Daar waar mobiliteit, gemak en comfort
noodzakelijk is met behoud van
voldoende kracht zullen we CXT 12 V
Max machines inzetten en daar waar
meer kracht en langere accuduur nodig
is zullen we LXT 18 V inzetten.”
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Vraag
het Ike
Wij hebben 4 accu platformen, maar de drie
belangrijkste zijn toch wel het CXT 12 V Max,
LXT 18 V / 2x18 V en het XGT 40 V Max platform.
Maar wat is nu een accu platform en wanneer
is dat platform voor jou geschikt?

Diverse platformen en technologieën
Een platform is gebaseerd op de accu aansluiting, de spanning van
de accu en de laad- en communicatietechnologie. Accu’s van het ene
platform passen dan ook niet op producten van een andere platform.
Bij machines die standaard veel stroom vragen is het beter om met
een hogere spanning te werken. Hoe hoger de spanning, hoe lager
de stroom bij éénzelfde belasting. Hoe minder stroom, hoe minder
warmteontwikkeling. Dat is beter voor de accu. De machine en de
accu worden dan echter ook wat groter en zwaarder. Zeer compact
en hoge spanning gaan dus niet samen. De balans moet juist zijn,
en daarom zijn er meerdere platformen.
De toepassing bepaalt de beste laad- en communicatietechnologie.
Machines en accu’s die niet intensief worden gebruikt behoeven
geen communicatie voor een optimale lading. Dat heb je wel nodig
bij accu’s die intensief worden gebruikt en daardoor regelmatig
warm worden. Communicatie tussen accu en lader zorgt dan voor
het beste laadproces. Ter bevordering van de duurzaamheid en
veiligheid, ook onder zware omstandigheden, worden technologieën
ingezet als XPT, AFT en ADT. Dat doen we alleen bij de platformen
die geschikt zijn voor intensief tot zwaar intensief gebruik.
Op makita.nl/kenniscentrum leg ik je uit wat de voordelen van
die technologieën zijn.

in het LXT 18 V platform. (En wellicht in de toekomst in het XGT
40 V Max platform.) Omdat ze te veel vermogen vragen zul je ze
niet tegenkomen in het CXT 12 V Max platform. We hebben wel twee
oplossingen als het gaat om de oplader. Zie kader.
Het is nog niet zo gek om te kiezen voor twee platformen als je
daarmee precies die machines krijgt die je het beste kunt gebruiken.
Dat past helemaal in de filosofie van Makita: voor elke toepassing
de beste machine. Zonder compromissen.

De toekomst van de accu platformen
Na de introductie van het XGT 40 V Max platfom kregen we regelmatig
vragen of het einde van LXT in zicht was. Zeker niet. We gaan gewoon
door met LXT, want beide platformen hebben hun eigen unieke
eigenschappen en zullen naast elkaar blijven bestaan. Onze ingenieurs
zullen zich vooral inspannen om het LXT 18 V en het XGT 40 V Max
platform verder uit te breiden. Daarbij richten we ons op nieuwe
toepassingen waarmee snoeren en brandstof zoveel mogelijk
overbodig worden. Doel is om het XGT platform snel uit te
breiden. Verwacht machines met meer kracht, snelheid
of uithoudingsvermogen voor bouw, industrie, installatie,
groenvoorziening en schoonmaak.

Welk platform past bij jou?

Maar wat nu als je voor de ene bewerking wilt kiezen voor de meest
compacte accu boor-/schroefmachine en daarnaast ook een accu
boven- en kantenfrees of invalcirkelzaag wilt gebruiken? Dan moet
je voor twee platformen kiezen. Ons CXT 12 V Max platform levert
de meest compacte boor-/schroefmachine voor dagelijks gebruik:
de DF332D. Een accu boven- en kantenfrees vind je nu alleen

Welk accuplatform
past het beste bij jou?
G-serie

CXT 12 V Max

LXT 18 V

XGT 40 V Max

Dagelijks licht,
niet intensief gebruik

Dagelijks
licht gebruik

Dagelijks gemiddeld
tot intensief gebruik

Dagelijks intensief
tot zwaar gebruik

3 of 6 x 18650

5 of 10 x 18650

10 x 18650 of 10 x 22700

Geforceerde luchtkoeling

Geforceerde luchtkoeling
en communicatiesysteem
met de accu

Dubbele geforceerde lucht
koeling en een communicatie
systeem met de accu

Accu beveiliging

Accu beveiliging

Accu beveiliging die zich
aanpast aan het type accu
en de status ervan

Paar producten als kruislijn
lasers en tuinmachines zijn
beter beschermd tegen vocht
en stof (XPT)

Veel producten zijn beter
beschermd tegen vocht en
stof (XPT)

Nagenoeg alle producten
zijn beter beschermd tegen
vocht en stof (XPT)

65, licht groeiend

Ruim 200, groeiend

16, sterk groeiend in 2021

Accucellen
5 x 18650
Koeling
Geen

Beveiliging
Accu beveiliging

Bescherming
Geen

Assortiment
Lees meer in het online Kenniscentrum meer over de
accu platformen en alle andere Makita technologieën.

7, nauwelijks groeiend

Laadoplossingen voor het gebruik van twee platformen
DC18RE laadt zowel
CXT als LXT accu’s.
Met de ADP10 adapter
op de DC40RA kun je LXT
accu’s opladen.
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Lichter en compacter
dan LXT 18 V machines
Dagelijks licht gebruik

Dit vinden LXT 18 V gebruikers
van het CXT platform

Lichte en compacte
machines

Er bestaan diverse voor
oordelen over prestatie,
accuduur en kracht van
de CXT 12 V Max accu
machines. Terwijl het
bijzonder praktische en
goede machines zijn.

Actie

 e lader is voorzien van
D
geforceerde luchtkoeling

SK106GDZ

CXT 12 V Max

CXT12 V Max

Kruislijn/puntlaser groen.
Nauwkeurigheid van 3 mm
op 10 meter, Zonder accu’s en
lader in doos met tas.
€495,00

Testersdag bij Makita
We nodigden een groep LXT 18 V
gebruikers in ons Kenniscentrum uit
om ze CXT 12 V Max machines te laten
testen. Om de opkomst te garanderen
hadden we dat vooraf niet verteld.
Toen de mannen hoorden dat ze die
lichte machientjes moesten testen
was de teleurstelling haast voelbaar.
Jurgen de Jong, mede-eigenaar van
Ratos uit Oosterhout liet er geen
misverstand over bestaan: ”Mijn eerste
gedachte was: te licht”. We weten
inmiddels dat Jurgen niet de enige is
die er zo over dacht. De CXT machines
moet je ervaren om hun kwaliteiten
te herkennen.

Actie

ST113DSAJ

Gratis
CXT accu*
”Dat had ik niet verwacht”
Bij een testersdag laten we profes
sionele eindgebruikers met de machines
werken en tekenen we hun ervaringen
op. Ze mochten aan de slag met diverse
CXT machines, die gedurende 4 uren
intensief werden onderzocht. De meest
kritische ZZP-er Thomas van Zomeren
dacht er het zijne van: ”Je denkt nogal
snel dat het niet sterk of krachtig
genoeg is”. Daar is hij tijdens het testen
wel van teruggekomen. Bekend met de
mogelijkheden van zijn 18 V machines
dacht hij nu een kleine jongen in handen
te hebben. De slagschroevendraaier
verraste met z’n kracht, en de auto
matische stand werkte goed. Thomas
erkende ruiterlijk dat de machines
meer leverden dan verwacht.

bij aanschaf van een
CXT machine
* ex

CXT 12 V Max

Nietmachine, 2,0 Ah accu (2 st),
lader, Mbox. Met repeteerfunctie.
€305,00

clusief lader
Actie

DF032DSAJ

CXT 12 V Max

”Hartstikke fijn ding”
Ook projectleider Bjorn Grooten erkende dat hij met vooroordelen aan
de dag was begonnen. De boorhamer HR166D leverde verrassende
prestaties. ”Een zeer krachtige machine, licht, ergonomisch, gewoon
een hartstikke fijn ding”. En Richard de montageman was aan het
einde van de testersdag overtuigd van de kwaliteiten van de 12 V Max
machines. Hij vond vooral de slagschroevendraaier TD111D en boor-/
schroefmachine DF332D helemaal prima.
Dat 18 V gebruikers ook enthousiast kunnen worden van 12 V Max
machines heeft ons bevestigd in het nut van het CXT platform naast
de andere platformen. Het zijn vaak prima aanvullende machines
met een specifiek doel. En dan wat lichter en compacter.

Boor-/schroefmachine, 2,0 Ah
accu (2 st), lader, Mbox.
Zeer compact, 1/4”zeskant.
€195,00

Actie

HS301DSMJ

CXT 12 V Max

Cirkelzaag 85 mm, 4,0 Ah accu (2 st),
lader, Mbox. Zaagcap. 25,5 mm.
€199,00
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Van ruwbouw
naar afbouw

Waarom LXT

Met het LXT 18 V platform

Uiteraard wilden we graag weten waarom
hij werkt met de Makita LXT lijn. Zijn reactie
was al snel dat Makita professioneel
gereedschap is waar op de opleiding al mee
wordt gewerkt. Je groeit er mee op en het
is goed gereedschap dat lang mee gaat en
dat al heel lang bestaat. Daarnaast is het
handig dat alle machines die Bart gebruikt
op dezelfde accu werken, zelfs de bouwradio
die door het gebouw galmt. ”Alles hier
werkt op de 18 V accu. De accu is geschikt
voor zowel de lichte als de zware klussen.
Je hoeft niet meer na te denken, alles
werkt binnen hetzelfde platform”.

Bart Groenen,
Groenen Bouw en
Onderhoud, Veldhoven
Afgelopen voorjaar hebben we een
renovatieproject bezocht in Weert.
Onder begeleiding van Groenen
Bouw en Onderhoud wordt een oud
kantoorpand in het centrum van Weert
omgebouwd tot dertig woningen. Er is
een start gemaakt met de ruwbouw,
sloopwerkzaamheden, dakopbouw en
plaatsen van wanden met voornamelijk
Makita gereedschap.

Het LXT 18 V platform
van Makita kent ruim
200 machines die
allemaal op dezelfde
accu passen. Dat geldt
voor toepassingen in
ruwbouw, afbouw én
voor toepassingen
voor groenvoorzieners
en schoonmakers.

Actie

DTR180ZJ

LXT 14,4 V /18 V

Gratis
LXT accu*

Vlechtmachine, zonder
accu’s en lader, in Mbox.
Instelbare bindkracht.
€945,00

bij aanschaf van een
LXT machine
* ex

clusief lader
Actie

DUB361Z

LXT 2x 18 V

Dagelijks gemiddeld
tot intensief gebruik

Ruim 200 machines
op dezelfde accu

We spraken Bart Groenen die bezig was met het voorbereiden
van kozijnen. Het eerste dat opviel was de hoeveelheid Makita
machines op accu: slagschroevendraaier, decoupeerzaag, cirkel
zaag, boormachine en haakse slijper. Allemaal werkzaam op één
en dezelfde LXT 18 V 5,0 Ah accu. Met het accu laadstation (buiten
beeld) kunnen vier accu’s tegelijk worden opgeladen, zodat Bart en
zijn collega’s altijd door kunnen werken. De accu is geschiktvoor
zowel de lichte als de zware klussen. Je hoeft niet meer na te
denken, je pakt een volle accu en je kan aan de slag. Wanneer de
accu leeg is is hij ook echt leeg. De machine blijft op vol vermogen
tot het maximale van de accuduur constant presteren waardoor je
optimaal gebruik maakt van de machine en de accu.

LXT18 V

Bladblazer, blaast 30 minuten op
hoogste stand, zonder accu’s
en lader in doos.
€139,00

De lader past zijn
laadprogramma aan op
de behoefte van de accu
Actie

DVC865LZX3

LXT 2x 18 V

Stofzuiger, zonder accu’s en lader,
met stofafzuigset in doos. Bespaart
tijd in het zoeken naar en wisselen
van stopcontacten.
€339,00
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Makita accu’s voor
het zwaardere werk
Klaar voor meer met
XGT 40 V Max platform

Dagelijks intensief
tot zwaar gebruik

De lader past zijn
laadprogramma aan op
de behoefte van de accu

Onze eindgebruikers
verlangen steeds meer
naar machines op accu
voor zwaarder werk.
Snoerloze machines die
nog sneller en krachtiger
zijn. Daarom zet Makita
naast LXT een nieuw
platform op met nieuwe
technologie en meer
mogelijkheden.

Met dubbele
geforceerde
luchtkoeling
191B36-3 (BL4025)

XGT 40 V Max

Communiceert met lader en machine.
Vol in 28 minuten. 0,71 kg.

Innovatie
Er was een compleet nieuw ontworpen accu nodig om Makita’s
ambities naar nog meer toepassingen met accu machines
mogelijk te maken. Waarom? Omdat zwaardere toepassingen
meer stroom vragen en alleen nieuwe cellen, een nieuwe
constructie en nieuwe contacten dat konden leveren. Plus het
nieuwe digitale communicatiesysteem tussen accu, lader en
machine. Die communicatie tussen accu en machine is intelligent,
en zorgt er voor dat machines dieper kunnen gaan voordat de
accubeveiliging inspringt.

XGT 40 V Max

Gratis
XGT accu*

Testersdag
De eerste XGT 40 V Max machines lagen nog niet in Eindhoven
of er werden een paar doorgewinterde LXT 18 V gebruikers bereid
gevonden om ze eens grondig te testen. Zouden ze tevreden zijn
met wat Makita’s ontwikkelafdeling had gemaakt en zouden ze
verschil merken met ‘hun’ LXT machines?

191B26-6 (BL4040)

XGT 40 V Max

Communiceert met lader en
machine. Vol in 45 minuten. 1,0 kg.

bij aanschaf van een
XGT machine
* ex

clusief la

€125,00

€175,00

der

191E07-8 (DC40RA)

Meer klussen op één dag

Meer vermogen voor zwaardere toepassingen

De reciprozaag, slagschroevendraaier, haakse slijper, combihamer
en boor-/schroefmachine gingen rond in de handen van de testers.
Elke gebruiker verwacht van zijn/haar machine dat ie de klus klaart.
Snel en efficient. Ze moeten de kracht kunnen leveren, en van 40 V
Max verwachtten de mannen dat ze ook extra zware toepassingen
aankunnen. Zeg maar wat een LXT machine wel kan, maar dat je
wel kunt merken dat het niet meer van harte gaat. Of bij te intensief
gebruik te warm wordt en in de beveiliging springt. Ton van de Borne
kwam zondermeer aan zijn trekken: ”De XGT machines trillen
minder, hebben meer kracht en ik kan meer klussen doen op één
dag”. Dankjewel Ton, dat is precies de bedoeling van XGT.

Waar de testers het zeker over eens waren is dat je het verschil met de LXT
wel degelijk kunt merken. Barry Howes was van de kracht van de XGT machines
overtuigd. Bas van der Looij keek ook naar het gewicht van de XGT machine
en accu. ”Het verschil is minimaal met LXT. De accu is iets zwaarder misschien
maar zeker niet te groot of te zwaar”. Dat kan kloppen, en al helemaal als je
de 2,5 Ah accu als uitgangspunt neemt. Vergeleken met 2 x 18 V machines
is de XGT machine zelfs een stuk lichter. Wat gold voor de CXT machines
(pag 8/9) geldt ook voor de XGT machines: ze zien er uit als een LXT machine,
alleen is de één lichter en compacter en de ander krachtiger met meer
uithoudingsvermogen en sneller. Beide zijn goede aanvullingen op het LXT
assortiment van Makita.

XGT 40 V Max

Snellader. 1 ventilator koelt accu,
andere koelt laadcircuit.
€105,00

191C10-7 (ADP10)

XGT 40 V Max

Laadt LXT accu’s sneller
op XGT lader.
€50,00

Bekijk hier welke machines en accessoires
allemaal behoren tot het XGT 40 V Max platform
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Oude bekenden en
nieuwe vrienden.
Allemaal LXT 18 V.

Gratis
LXT accu*
bij aanschaf van een
LXT machine
* ex

clusief lader

DWD181ZJ

DML812

DGA519ZJ

DTW700

LXT 18 V

LXT 14,4 V /18 V

LXT 18 V

LXT 18 V

Muurscanner. Zonder accu’s
en lader, in Mbox. Tot 180 mm
scannen van droog beton,
nat beton, scheidingswanden
van hout of gips en radar view.

Bouwzaklamp LED,
in doos. Deze bouwlamp
in zakformaat geeft heel veel
licht. Niet in kijken.

Haakse slijper 125 mm X-LOCK
Zonder accu’s en lader, in Mbox.
Slijpschijven met slechts één
klik te wisselen.

Slagmoersleutel. Zonder accu’s
en lader, in Mbox. Compact,
gebalanceerd en krachtig:
tot 700 Nm,

€1195,00

€149,00

€249,00

€329,00

Makkelijk kiezen
voor de juiste oplossing
Gebruik de Makita keuzeschema’s

DLS600Z

DHK180ZJ

DPO600Z

DMR115

LXT 18 V

LXT 18 V

LXT 18 V

LXT 14,4 V /18 V

Afkortzaag 165 mm. Zonder
accu’s en lader, in doos. Zaagt
tot 46 mm dik, Dubbel verstek
links én rechts tot 46°.

Schraper. Zonder accu’s en lader,
in Mbox. Slagkracht (3,1 Joule)
gelijk aan 230 V model HK1820.

Excenter polijstmachine 150
mm. Zonder accu’s en lader,
in doos. Biedt zelfde prestaties
als 230 V variant PO6000C.
2 standen: ruw én fijn polijsten.

Bouwradio FM, DAB/DAB+
Bluetooth. Zonder accu’s
en lader, in doos, Nieuw:
woofer aan onderkant geeft
dieper en rijker geluid.

€569,00

€515,00

€349,00

€219,00

Machines en verbruiksartikelen worden gemaakt voor specifieke toepassingen.
Hoe kun je dan makkelijk bepalen of iets geschikt is of niet? Die kennis delen
we graag met je in onze keuzeschema’s. Handig hulpmiddel bij snel bepalen
van voor jouw toepassing geschikte producten.
Groot assortiment
Op basis van alleen technische specificaties en gebruikersvoordelen
heb je nog niet alle ins en outs van de toepassing op een rijtje. Een
keuzeschema helpt je om het juiste product te vinden op basis van
een bewerking. Begin bij het rode vlak, loop via simpele ja/nee vragen
door het schema en kom uit bij het product(en) die jou het beste
passen. Zo vind je makkelijk je weg in het grote Makita assortiment.

Ook voor verbruiksartikelen
DUC400Z

DUB363ZV

DCL281FZB

DRC200Z

LXT 2x 18 V

LXT 2x 18 V

LXT 18 V

LXT 18 V

Kettingzaag 40 cm. Zonder accu’s
en lader, in doos. Gelijkwaardige
prestaties aan een 35 cc
motor kettingzaag.

Bladblazer/-zuiger. Zonder accu’s
en lader, in doos. Maximale
bewegingsvrijheid zonder de
nadelen van een benzinemotor.

Steelstofzuiger zwart. met
stofcapsule, zonder accu’s
en lader, in doos. Onze
krachtigste steelstofzuiger.

RoboCleaner. Zonder accu’s en
lader, in doos. Onafhankelijke veger
voor commerciële en industriële
toepassingen tot 500m2.

€319,00
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€249,00

€139,00

€799,00

Je kunt steeds meer keuzeschema’s voor verbruiksartikelen bij ons
vinden. Op basis van bijvoorbeeld het te zagen materiaal en de dikte
ervan kun je precies het juiste zaagblad voor je decoupeerzaag vinden
uit de vele zaagblaadjes die er zijn.

Online
In het Kenniscentrum op onze website vind je alle keuzeschema’s.
Ze worden regelmatig geactualiseerd met nieuwe producten zodat je
altijd beschikt over de laatste informatie. makita.nl/kenniscentrum

Bekijk alle keuzeschema’s
in het kenniscentrum
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20 m/s Kettingsnelheid
DUC306Z

LXT 2x18 V

Vergelijkbaar met een
30 cc motorkettingzaag

Tophandle kettingzaag 30 cm.
Deze kettingzaag is uitsluitend voor
gebruik door ervaren gebruikers die
zich bewust zijn van de gevaren die
optreden bij het werken met een
tophandle kettingzaag. Wordt geleverd
zonder accu’s en lader, in doos.
€285,00

3/8'' Zaagketting

DUC306Z

2x18 V LXT

Extra kracht modus

Start altijd

Alleen al 55 tuinen parkmachines
Het Makita tuin- en parkassortiment voor professional en veeleisende particulier blijft zich uitbreiden. Het gemak van het LXT platform
wordt steeds bekender. Zo gemakkelijk als je de accu overzet voor een andere klus. En als je je aankoop registreert op makita.nl,
krijg je een gratis LXT 18 V accu thuis gestuurd. Lees de voorwaarden op makita.nl/aanbieding om teleurstellingen te voorkomen.

(040) 206 40 40
Product niet op voorraad? Voor 12.00 uur besteld,
in de regel de volgende werkdag bij jouw dealer.
FOL546

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Makita behoudt zich het recht voor model- en artikelnummers en adviesprijzen
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

makita.nl

Wolter Kok - Wolter Kok boomverzorging, Houten

LXT 18 V platform:

