
Nieuwe vlakschuurmachines 
op accu

De DBO380 en DBO381 met AWS

Peter van Kaam, Jansen Huybregts Onderhoud Renovatie B.V., Eindhoven
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Download alvast 
de Makita app  
om de actie te  

registreren.

Kies deze periode (1 april t/m 30 juni 2022) een mooi cadeau uit de Makita Cadeauwinkel  
na registratie van aankoop van een actieproduct. Dit geldt op geselecteerde schuurmachines, 
cirkelzagen, 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. 

Makita Cadeauwinkel

Koop. Kies. Krijg.

10
punten

 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 31-7-2022 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.
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De kracht 
van XGT 
accu

Jaargang 20 uitgave 74  
April 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.

Accu wordt steeds sterker
Makita zet al jaren duidelijk in op accu. Dankzij voortgaande innovatie 
en ontwikkeling worden steeds meer producten waar je vroeger toch 
echt een snoer of een brandstofmotor voor nodig had uitgerust met 
krachtige accu’s. Zo krachtig dat je het verschil voor heel veel  
toepassingen niet meer merkt. 

Accuspecialist
Als specialist in accu gereedschap kijken we continue naar mogelijk-
heden om nieuwe producten te ontwikkelen. En nieuwe markten te 
betreden. Het tuingereedschap en de stofzuigers zijn daar een goed 
voorbeeld van. De professionals in deze sectoren werken ook liever 
zonder lastige snoeren of milieuonvriendelijke lawaaimakers. 

Stoppen met brandstofmotoren
Binnenkort stopt Makita met de productie van brandstofmachines. 
Voor Makita en ook voor Dolmar. De bestaande voorraad kan nog wel 
een tijd mee, maar stap voor stap wordt die afgebouwd. Onze energie 
en focus gaat daarmee helemaal naar accu. En dat kan. In de LXT lijn 
hebben we een breed aanbod prima producten, en voor wie meer wil 
is er nu ook XGT, de nieuwe 40 V Max lijn. Nog krachtiger, nog meer 
uithoudingsvermogen en nog minder noodzaak om vast te houden 
aan de lawaaimakers van weleer.

Makita outdoor
Op pagina 14-15 hebben we een leuk overzicht gemaakt van  
producten voor gebruik buitenshuis. We noemen dat Makita  
outdoor. Om het gevoel van vrijheid dat een accu je geeft nog  
sterker te benadrukken. Handige producten die het buitenleven  
kunnen veraangenamen. Dus pomp je banden op, zet koffie,  
vul je thermosfles en trek er lekker op uit. 

Cadeauwinkel
Ook dit kwartaal bieden we weer keuze uit fraaie producten  
in de Makita Cadeauwinkel. Heb je de app al gedownload?  
Dat maakt je registratie voor verlengde garantie en punten  
bijschrijven om daar iets leuks voor uit te zoeken wel heel  
makkelijk. Houd de Cadeauwinkel goed in de gaten, want het  
aanbod wisselt. Wat ook betekent dat cadeaus vervangen  
kunnen worden en dan niet meer beschikbaar zijn. 

XGT platform  
breidt snel uit

Danny de Bont
Teamleider Adviseurs
Telefoon: 06 - 20 21 08 88
E-mail: danny.d.bont@makita.nl
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Ontwikkelen is luisteren
Makita ingenieurs gaan niet over één nacht  
ijs bij het ontwikkelen van een nieuwe 
machine. Er wordt veel onderzoek gedaan,  
en ook aan praktijkmensen gevraagd wat  
ze nodig hebben. Een Japanse delegatie 
heeft vorig jaar Jansen Huybregts bezocht  
en onder andere gesproken over schuur-
machines. Op dit punt lopen een aantal 
ontwikkelingen. Reden om Peter van Kaam, 
schilder bij Jansen Huybregts te vragen  
naar zijn indrukken van de machine.

Krachtiger en sneller
Peter bezoekt dagelijks veel verschillende 
klanten en gebruikt daarbij regelmatig 
schuurmachines. Omdat hij niet elke keer 
naar stroom wil zoeken en geen gedoe met 
haspels wil ligt een accu schuurmachine 
voor de hand. Peter vond de nieuwe 
machine een paar duidelijke voordelen 
hebben: ‘de nieuwe is krachtiger, en trekt 
de accu minder snel leeg. Met 2 accu’s kom 
ik een hele werkdag door en dat vind ik erg 
plezierig. Met z’n extra kracht neemt hij 
sneller af merk ik en ook over het geluid  
en de trillingen ben ik goed te spreken.  
Het is zeker een ideale machinevoor de wat 
grotere vlakken, dan kan ik uitstekend uit 
de voeten met de DBO381’.

Optioneel: Velcro zool
Dus de Japanse ingenieurs hebben goed 
geluisterd? Er blijft natuurlijk altijd iets  
te wensen over: ‘de vorm van de zool  
van mijn oude machine, een ander merk, 
spreekt me voor het schuren van kozijnen 
en ander klein werk toch meer aan.  
En de klemmen om het schuurpapier vast 
te zetten zijn voor fijner werk wat lomp.  
Als je een stijl raakt dan scheurt het papier. 
Ik hoop dat ze in Japan die dingen nog 
verder kunnen ontwikkelen’. Maar het 
probleem van de klemmen is eenvoudig  
op te lossen met de optioneel verkrijgbare 
Velcro zool. (artikelnummer 194930-6. 
Adviesprijs €15,75)

Automatisch  
stofzuiger aan
Het testmodel was voorzien van AWS.  
Dit zorgt er voor dat de stofzuiger start 
zodra de schuurmachine aangezet wordt. 
Dit vraagt om een AWS module op de 
stofzuiger; de communicatie gaat via 
Bluetooth. Indien de stofzuiger niet 
voorzien is van ingebouwde AWS functie 
dan kan je gebruik maken van een adapter, 
de WUT02 AWS ontvanger. Met deze 
adapter is dit ook te bereiken op elke  
230 V stofzuiger met een stopcontact  
voor een machine.

Nieuwe 
vlakschuurmachines  
op accu

WUT02 AWS ontvanger.
€190,00

199789-6

Interview
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Vlakschuurmachine zonder accu’s  
en lader, in doos.
€139,00

DBO380Z
LXT 18 V

Stofzuiger zonder accu’s en lader, doos.
€565,00

DVC867LZX4
LXT 2x 18 V

Bekijk
online

makita.nl

DBO381
LXT 18 V

Vlakschuurmachine zonder accu’s  
en lader, in doos met AWS zender.
€179,00

DBO381ZU
LXT 18 V
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Excentrische schuurmachine  
zonder accu’s en lader in doos. 
€145,00

DBO180Z
LXT 18 V

Schuurvel 93x230 mm
Velcro 93x185 mm

Excentrische beweging 
4.000 – 12.000 opm

Diameter 
excentrische 
beweging 2,0 mm

Toerenregeling 
en constant toerental

Gewicht met 
accu 2,2 kg

punten
20

punten
20

punten
20

punten
20



Type Omschrijving Geschikt voor Maat Korrel

Schuurvellen Schuurvel met aluminium oxide korrel 
en papier/velcro rug voor de 
vlakschuur machine.

Uitermate geschikt voor:  
staal. Geschikt voor: hout, kunststof, 
aluminium en non-ferro metalen.

Diverse  
afmetingen.

40, 60, 80, 100,  
120, 150, 180,  
240 en 320.

Schuurvel met aluminium oxide korrel 
en calcium stearaat en velcro rug voor 
de handpalm schuurmachine. 

Uitermate geschikt voor: verflak. Zeer 
geschikt voor: hout en kunststof. Geschikt 
voor: staal, aluminium en non-ferro metalen. 

114x102 mm. 40, 60, 80, 100, 
120, 150, 180,  
240 en 320. 

De meeste schuurvellen zijn ook verkrijgbaar in  een voordeelverpakking van 50 stuks.

Lamellenschuurrol met aluminium oxide korrel  
specifiek ontworpen voor de 
borstelschuurmachine 9741. 

Uitermate geschikt voor:  
staal. Geschikt voor: hout, kunststof, 
aluminium en non-ferro metalen.

10.9 metrisch  
3,5 - 12 mm.

40, 80  
en 120.

voor de rechte slijper met 
aluminiumoxide korrel. 

Uitermate geschikt voor: staal.  
Geschikt voor: hout, kunststof,  
aluminium en non-ferro metalen. 

Diameter 30 met korrel  
60 en 120 en diameter  
50 mm met korrel 60.

lamellenschuurschijf  
voor de haakse slijper

Lamellenschijven UNI-A met aluminium-
oxide korrel en glasvezelversterkte rug. 
Verkrijgbaar met schuine en vlakke 
rand. Schuin voor randen en vlak voor 
vlakke oppervlakken.

Uitermate geschikt voor: staal. Diameter: 
115, 125 en 
180 mm.

36, 40, 60,  
80 en 120.

Lamellenschijven UNI-Z met zirkonium 
aluminiumoxide korrel en glasvezel-
versterkte rug. Verkrijgbaar met schuine 
en vlakke rand. Schuin voor randen en 
vlak voor vlakke oppervlakken. 

Uitermate geschikt voor: staal. Diameter: 
115, 125 en 
180 mm. 

40, 60,  
80 en 120.

Schuurbanden met aluminium oxide korrel voor de 
band schuurmachine, stripschuur-
machine en lintzaag.

Uitermate geschikt voor:  
staal. Geschikt voor: hout, kunststof, 
aluminium en non-ferro metalen.

Diverse  
afmetingen.

40, 60, 80,  
100, 120, 150,  
180 en 240.

met zirkonium aluminiumoxide korrel  
is alleen voor de stripschuur machine.

Uitermate geschikt voor: staal.  
Geschikt voor: RVS, aluminium 
en non-ferro metalen.

Diverse  
afmetingen.

40, 60, 80,  
100 en 120.

met zirkonium aluminiumoxide korrel,  
alleen de stripschuurmachine. 

Uitermate geschikt voor: staal.   
Geschikt voor: RVS, aluminium  
en non-ferro metalen.

Diverse  
afmetingen.

40, 60, 80,  
100 en 120.

Schuurvel met aluminium oxide korrel en velcro 
rug voor de hand palm schuur machine 
en multitool.

Uitermate geschikt voor: staal.  
Geschikt voor: hout, kunststof,  
aluminium en non-ferro metalen.

Afmeting:  
3-K 94.

40, 60, 80, 100, 
120, 150, 180,  
240 en 320.

met siliciumcarbide korrel en velcro  
rug voor de multitool.

Uitermate geschikt voor: non-ferro metalen, 
gipspleister, hardsteen, marmer, graniet, 
glas, acrylaat, corian en glasvezelversterkt 
kunststof Geschikt voor: hout, staal, RVS, 
verflak en vernis. 

Afmeting:  
3-K 94.

120, 240, 400, 
600, 1200.

De meeste 3-K schuurvellen zijn ook verkrijgbaar in  een voordeelverpakking van 50 stuks.

Schuurschijf aluminiumoxide korrel en velcro rug 
voor de excenter-schuurmachine.

Geschikt voor: hout, kunststof,  
aluminium en non-ferro metalen.

125 en  
150 mm.

40, 60, 80, 100, 
120, 180, 240,  
320 en 400.

aluminiumoxide korrel en calcium 
stearaat en velcro rug voor de excenter-
schuurmachine. 

Uitermate geschikt voor: verflak. Zeer geschikt 
voor: hout en kunststof Geschikt voor: staal, 
aluminium en non-ferro metalen.

125 en  
150 mm.

40, 60, 80, 100, 
120, 180, 240,  
320 en 400.

aluminiumoxide korrel en stearaat 
coating en velcro rug voor de  
excenter-schuurmachine en schuur-/
poetsmachine. 

Uitermate geschikt voor: staal, glasvezel, 
kunststof en verflak. Zeer geschikt voor: 
hout, aluminium en non-ferro metalen.

150 en  
180 mm.

40, 60, 80,  
100, 120, 240, 
320, 500, 800  
en 1000.

met keramisch aluminiumoxide  
korrel en velcro rug voor de  
langnek-schuurmachine.

Uitermate geschikt voor: gipspleister. 225 mm. 40, 80, 120,  
150, 180,  
220 en 320.
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Assortiment schuurmiddelen
Naast (accu) schuurmachines biedt Makita een breed assortiment schuurpapier. Werk je met  
klemmen of met een steunzool met Velcro? Makita biedt je het schuurpapier dat je zoekt.  
Geperforeerd of met een perforatieplaat waarmee je zelf de gaten kunt maken voor de  
stofafzuiging. Bijvoorbeeld als je schuurpapier van de rol gebruikt. We hebben ook;  
schuurvellen, schuurschijven, schuurborstels, schuur – en lammelenschijven en schuurbanden.

Bekijk hier het  
hele assortiment 
Schuurmiddelen



25 stuks, K40.

P-39431

5 stuks, K40.

P-43181

Schuurarm 6mm.
€72,50

125157-7

Schuurarm 13mm.
€68,50

125159-3

25 stuks, K80.

P-39453

5 stuks, K80.

P-43206

25 stuks, K120.

P-39475

5 stuks K120.

P-43228

Schuurband blauw  
Schuurband blauw verkrijgbaar in diverse 
korrel. Geschikt voor ALU, non-ferro  
metalen, staal en RVS, 25 stuks.  
t.w.v. €36,00

Schuurband rood  
Schuurband rood verkrijgbaar in 
diverse korrel. non-ferro metalen, 
ALU PVC, hout en staal, 5 stuks. 
t.w.v. €7,00

Schuurarmen
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Zonder accu’s  
en lader, in doos.
€319,00

DBS180Z
LXT 18 V

Makkelijke machine 
voor moeilijke plekken

Voor schuren op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij 
instelbare knikarm tot 90°. Voorzien van verstelbare  
LED-verlichting voor beter zicht op het werkstuk.  
Als een schuurband niet volledig recht is en afloopt,  
kun je deze corrigeren middels de bandloopcorrectie. 
Bandwissel en instellingen zonder gereedschap.  
Bewerken van metaal, glas, keramiek, kunststoffen  
en hout middels instelbare bandsnelheid.

punten
20
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Makita zet markten om naar accu 
Dat doen we al jaren met het LXT platform. De 18 V accu past inmiddels  
op 300 machines, en vele professionele eindgebruikers zijn super tevreden 
met hun LXT Makita. Houden zo. Inmiddels zul je wel weten dat Makita 
gewoon doorgaat met (door)ontwikkelen van de LXT lijn. Toch zijn er 
gebruikers die meer willen. Die willen kunnen boren met dikkere boren, 
sneller zagen door dikker hout, grotere gaten in de grond, langer haag 
knippen, krachtiger stofzuigen. Voor die gebruikers rolt Makita het  
XGT platform uit, met de 40 V Max accu. Die maakt nieuwe toepassingen 
bereikbaar voor accu, en maakt snoeren of brandstofmotoren overbodig. 
De meeste dan toch. Inmiddels bestaat de XGT lijn al uit meer dan  
100 machines en dat aantal groeit hard door.

Het summum van accu. XGT
De kracht van de Makita platformen is het aantal machines dat je kunt 
gebruiken met dezelfde accu. Om heel goede redenen zijn de LXT en  
XGT accu’s niet uitwisselbaar. De 40 V Max accu’s geven meer vermogen 
af en om dat in goede banen te leiden zijn de contactpunten verzwaard. 
Gevolg:  LXT en XGT niet uitwisselbaar. Er staan meer voordelen tegenover: 
een compacte accu, betere vermogensoverdracht naar de motor,  
minder warmteproductie, langere looptijd. In combinatie met nog wat 
andere technische innovaties op gebied van accucellen, steviger bouw  
van het accupack en digitale communicatie tussen accu, lader én machine 
biedt XGT het summum van wat accu op dit moment kan. 

Asito, AlmeloM. van Bergen Timmerbedrijf, Heerle

Klaar voor meer?
Meer kracht. Meer mogelijk.
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€175,00

191B36-3
XGT 40 V Max

Accu gelijkwaardig 
En dat heeft prachtige machines opgeleverd, waarvan we een aantal 
voorbeelden laten zien. Neem de bosmaaier op 2x40 V Max. Gelijkwaardig  
aan een 45 - 50 cc benzinemodel. Voor de kracht of de snelheid is er dus geen 
verschil meer tussen dit veelgebruikte benzinemodel en zijn accu vervanger. 
Datzelfde geldt voor de zware breekhamer. Die heeft zelfs een iets hogere 
slagkracht dan zijn gesnoerde evenknie. Zo ontwikkelden we voor de markten 
waarin Makita actief is (bouw, industrie, groenvoorziening, schoonmaak)  
nieuwe producten die grensverleggend zijn en bewezen hebben ook kritische 
gebruikers te overtuigen. Onze adviseurs zijn dagelijks op pad om de producten 
te demonstreren. Doorgaans komen ze aangenaam verraste gebruikers tegen. 
Daar wordt toch iedereen vrolijk van? Meer info makita.nl/XGT

Slechts 0,71 kg

2,5 Ah tankinhoudLaadtijd 28 minuten

Robuuste bouw

J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V., Barendrecht

Meer kracht. Meer mogelijk.
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Voor banden en 
ballen tot 8,3 Bar

Bekijk
online

makita.nl

Geheugen voor de 
laatst ingestelde druk

Verlicht display om druk
 in te stellen en bereikte 
druk af te lezen

Levert een maximale 
druk van 8,3 Bar

DMP180Z
LXT 18 V
€95,00 Zonder accu’s  

en lader, in doos.

Geïntegreerde LED-verlichting 
voor comfortabeler werken 
op slecht verlichte plaatsen

Stopt automatisch als de 
ingestelde druk bereikt is

Wordt geleverd met de volgende 4 extra adapters:
•  Adapter voor fiets (Dunlop) ventiel.
•  Adapter voor Frans (Presta) ventiel.
•  Naald voor o.a. voetbal.

•  Conisch verloop voor ventielen  
van opblaasbaar speelgoed  
zoals zwemband of strandbal.

punten
10



Ruime gereedschapstas,  
tevens uitermate geschikt  
als weekendtas of sporttas.
€65,00

Grote gereedschapstas met 
trolleywielen en handgreep;  
ook geschikt als reistas.
€170,00

E-12712

Universele gereedschapstas  
met ruime opening voor in-  
en uitpak gemak.
€25,00

831271-6

Gereedschapstas  
met vak voor laptop.
€140,00

E-05505

Basic gereedschapstas.
€17,50

832319-7

Waterdichte gereedschapstas  
van weersbestendig materiaal.
€67,50

E-05561

Grote gereedschapstas  
met meerdere opbergvakken;  
ook zeer geschikt als sporttas  
of weekendtas.
€110,00

E-11782

831278-2

Multifunctionele gereedschapstas 
met trolleyfunctie; ook zeer 
geschikt als reistas.
€47,50

832367-6

Bekijk
online

makita.nl

11

Stapel op Makita
Er past zoveel in deze sterke tassen.  
Voor vakantie, sport, strand en zelfs gereedschap.
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De kracht van accu  
in de kleine ruimte

Interview
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De krachtigste machines
We praten met Sander uit de werkplaats over hun beweegredenen 
om tussen de twee grote Makita platforms de overstap te maken. 
Waren ze niet tevreden met de LXT 18 V producten? Sander legt uit: 
‘We zijn heel tevreden over Makita en de Makita producten, daar lag 
het helemaal niet aan. Maar de technologie gaat verder en we werken 
graag met de krachtigste machines. Zowel in onze werkplaats als bij 
ons werk buiten. We werken hier regelmatig in Natura 2000 gebieden 
en daar is brandstof sowieso geen optie en bij aanbestedingen staan 
groen en duurzaamheid centraal. Dus de keuze voor accu is  
niet meer dan logisch’.

Likkebaarden bij de snoepwinkel
Hij vervolgt: ‘onze dealer, Dozon Borculo, had voor ons geregeld  
dat de Makita bus kwam voorrijden. Maar dát is een verrassing. 
Ongelofelijk wat Makita te bieden heeft op gebied van accu.  
We hadden natuurlijk al het nodige, maar die snoepwinkel  

die je ziet als de bus opengaat. Beetje likkebaard en als ik eerlijk ben. 
Suad wees ons op de XGT 40 Volt lijn. We hebben op locatie kunnen 
testen. Een hardhouten beschoei ing vraagt nogal wat van een accu 
machine. De DF001G maakte voor ons het verschil. Heel geschikt voor 
boren en schroeven met grotere diameters’.

80 V doorslijper
Bij Baks is er volop vertrouwen in de toekomstmogelijkheden  
van XGT. Inmiddels lopen er een tiental XGT machines, waaronder  
een bosmaaier, boormachines, slagmoersleutels, haakse slijpers  
en radio’s. Er wordt echt uitgekeken naar de verdere ontwikkelingen.  
‘We zullen één van de eersten zijn die een XGT doorslijper voor 
trottoirbanden zullen aanschaffen. Op 80 V. We begrepen 
dat die er aan komt. Wie had er 10 jaar geleden ooit gedacht dat er 
zoveel power uit een accu zou komen. De Makita’s zijn niet te lomp  
en hebben wel de kracht. Bovendien laden de accu’s lekker snel op’, 
aldus Sander. 

Tip van de adviseur
Voor het maken van deze artikelen gaat  
we vaak even te rade bij onze adviseurs.  
Zij kennen zoveel eindgebruikers en weten 
daardoor waar de boeiende verhalen te 
vinden zijn. Op de vraag aan Suad,  
een van onze 8 adviseurs, wie er 
interessante ervaringen kan delen met  
de overstap van LXT naar XGT aarzelde  
die geen moment: dan moet je naar  
Baks toe. In Borculo.
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Nieuw:

Makita Kenniscentrum
In de twee Makita Kenniscentra (Eindhoven en Woerden) kun je 
het hele assortiment vinden. Inclusief het verrassend brede 
assortiment accessoires en verbruiksartikelen. Daar kunnen  
onze Adviseurs je laten zien wat we hebben, en je kunt 
producten testen. Zo kan je als professionele gebruiker op basis 
van de beste kennis en advies je keuze maken. De Kenniscentra 
zijn alleen op afspraak geopend. Maak die afspraak via je dealer  
of Makita Adviseur.

Makita Adviseurs 
Zelfs doorgewinterde gebruikers hebben soms moeite de juiste 
keuze te maken uit ons omvangrijke assortiment. Ga in gesprek 
met onze kennis professionals. Ze komen voorrijden met hun 
Rijdende Showroom en helpen je bij je vragen.

E-learning, alles over accessoires 
Alle Makita kennis op gebied van accessoires en verbruiksartikelen 
samengebracht in 14 kennismodules. Per productcategorie één.  
Voor iedereen toegankelijk. Gemaakt voor beginner én meer  
ervaren vakman. 

Voor goed gebruik van gereedschap en 
accessoires/verbruiksartikelen is kennis  
van groot belang. Makita heeft veel kennis  
in huis, en daar heb jij toegang toe.  
Want bij Makita delen we graag onze  
kennis. Dat doen we op heel veel manieren.

Registreer je vandaag nog voor 
een login op Makita College

Maak een afspraak  
met de adviseurs

Makita Kennis, 
jouw kennis

Makita College
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Frisdrank moet fris zijn.
€85,00

198253-4

Alle vakantiespullen bij de hand. 
€45,00

E-02428

Heet water, lekker thee.
€179,00

DKT360Z
LXT 2x 18 V

Banden op spanning? Fietsen maar.
€145,00

DMP181Z
LXT 18 V

Lekker lezen als het donker wordt.
€79,50

DEBDML806
LXT 14,4 V / 18 V

Accu, adapter, opgeladen telefoon.
€25,50

DECADP05
LXT 14,4 V / 18 V

Koffie, waar je maar wil.
€89,00

DCM501Z
CXT 12 V / LXT 14,4 V / 18V

Niet te hard voor de buren.
€239,00

DMR115
CXT 12 V / LXT 14,4 V / 18V

punten
10

punten
20

punten
20



15

Lekker koel drankje er bij?
Kan zelfs vriezen (en verwarmen).
€579,00

DCW180Z

Even pauze tijdens de wandeling. 
€36,00

E-05599

Thermosbeker met houder.
€21,00

E-05608

Nog minder puffen van de hitte.
€159,00

DCF301Z
LXT 14,4 V / 18 V

Niet meer puffen van de hitte.
€79,00

DCF102Z
LXT 14,4 V / 18 V

Caravan en voortent, zo schoon.
€255,00

DCL281FSY
LXT 18 V

Draai de poten van je caravan 
moeiteloos uit.
€119,00

DTW190ZJ
LXT 18 V

Opladen in de auto.
€80,00

194622-7
LXT 14,4 V / 18 V

Bekijk hier het  
hele Makita outdoor 
assortiment

Makita outdoor
Neem je accu’s overal mee naartoe

punten
20

punten
20



8 720023 166188
8 720023 166188

Dubbelzijdig, 
dubbelsnijdende messen

Lage trillingen, laag gewicht

Draaibare handgreep

Drie slagsnelheden

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. 

FOL593

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 40 V Max heggenschaar ben je klaar voor meer; meer vermogen,  
meer werktijd en meer hagen. 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.

XGT 40 V Max Heggenschaar 60 cm,  
terugsnoei uitvoering. Ideaal voor dikke 
takken van beuken- en ligusterhagen. 
Schoon, stil en compact. 
€345,00

Bekijk
online

makita.nl

Sterker dan mijn 
brandstofmachine

XGT 40 V Max

UH006GZ
XGT 40 V 
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