
230 V Makita MT230 V Makita

GA5030R

9558HNRG

GA5040R

GA5041R 
met rem

GA5041C 
met rem

GA5040C

GA5021CFY1 
veiligh. schakelaar

GA5021CF01

GD0601

GD0800C

GD0801C 
veiligh. schakelaar

GD0810C

GD0811C 
veiligh. schakelaar

GS5000

GB602

GB801

M9503R

GA7012CF01

GA7010CFY 
veiligh. schakelaar

GA7020RFK1

GA7020SFYK 
veiligh. schakelaar

ja

GA7061R
GA7030RF01

GA7030SFY 
veiligh. schakelaar

GA9012CF01

GA9010CFY 
veiligh. schakelaar

GA9020RFK1

GA9020SFYK 
veiligh. schakelaar

GA9061R
GA9063R

GA9030RF01

GA9030SFY 
veiligh. schakelaar

GA9040RF01

GA9040SFY 
veiligh. schakelaar

M9000

M9001

EK6100
slijpdiepte 115 mm

EK7300 
slijpdiepte 100 mm

EK6101 
slijpdiepte 130 mm

EK7301 
slijpdiepte 120 mm

EK7651H 
slijpdiepte 120 mm

LW1400
LW1401

Schuur- of
slijpsteen
< 25 mm

Schuur- of
slijpsteen
< 50 mm

(Door)slijpen, 
afbramen en 

schuren

•(Complexe vormen) slijpen
•Polijsten
•Frezen
•Afbramen

Doorslijpen
metaal profiel

Slijpsteen
150 mm

Slijpsteen
205 mm

Schijfmaat
180 mm

Lichtgewicht 
machine  

ideaal voor  
schuur-, poets-  

en afbraam-
werkzaamheden

Regelmatig licht
doorslijpen en 

afbramen

Intensief
middelzwaar

doorslijpen en
afbramen

Schijfmaat
230 mm

Schijfmaat
300 mm

Schijfmaat
350 mm

Lichtgewicht 
machine  

ideaal voor  
schuur-, poets-  

en afbraam-
werkzaamheden

Regelmatig licht
doorslijpen en 

afbramen

Intensief 
 middelzwaar

doorslijpen en 
afbramen

Schijfmaat
125 mm

Regelmatig licht 
doorslijpen en 

afbramen

Regelmatig  
doorslijpen en 

afbramen

Intensief middel-
zwaar doorslijpen 

en afbramen

Intensief middel-
zwaar doorslijpen, 

afbramen en 
schuren met 

variabel toerental

Intensief zwaar
doorslijpen en 
afbramen en 
schuren met 

variabel toerental

Schuur- of
slijpsteen
< 25 mm

Slijpsteen
125 mm

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

M9002
Regelmatig middel-
zwaar doorslijpen 

en afbramen

ja

nee

GA7040RF01

GA7040SFY 
veiligh. schakelaar

Intensief zwaar
doorslijpen en

afbramen

ja

nee

Intensief  zwaar
doorslijpen en 

afbramen

ja

nee

ja

ja

nee

ja

ja

nee

nee

4-takt motor

EK8100 
slijpdiepte 140 mm

Schijfmaat
400 mm

2-takt motor

EK7650H 
slijpdiepte 100 mm

M2401

Schuren, opruwen, 
structureren en 

reinigen van beton

PC5001C
125 mmja

nee
PC5010C

125 mm

nee

nee

ja

ja

nee

nee

Zie keuzeschema 
Regelmatig (door)
slijpen, afbramen 

en schuren met een 
accumachine

Regelmatig (door)
slijpen, afbramen 
en schuren met 

een accumachine

ja

nee

(Door)slijpen, afbramen en schuren
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