
Accu

Regelmatig (door)
slijpen, afbramen 

en schuren

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

Doorslijpen
metaal profiel

Schijfmaat
180 mm

Schijfmaat
230 mm

Schijfmaat
125 mm

Schuur- of
slijpsteen
< 25 mm
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Veiligheidsschakelaar

Wanneer je hoofdzakelijk 
doorslijpwerkzaamheden 
verricht is een veiligheids-
schakelaar het advies. Bij 

doorslijpen kan het materiaal 
de schijf klemmen waardoor 
terugslag ontstaat. Mocht je 
dan onbedoeld de machine 
loslaten, dan schakelt deze 

automatisch uit.

Vastzetschakelaar

Wanneer je alleen afbraam, 
schuur en poets bewerkingen 
doet is een vastzetschakelaar 
te adviseren. Je hoeft dan niet 
continue de schakelaar in de 
knijpen en voorkom je span-
ning in je vingers en hand. 
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Met een vast toerental van

8500 min-1

Met een instelbaar toerental van
3000-8500 min-1

Een instelbaar toerental is nodig bij 
het bewerken van materialen zoals 

aluminium en andere non-ferro metalen 
en RVS.

Met een vast toerental van
8500 min-1

Met een instelbaar toerental van
3000-8500 min-1

Een instelbaar toerental is nodig bij 
het bewerken van materialen zoals 

aluminium en andere non-ferro metalen 
en RVS.
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Met veiligheidsschakelaar en 
vast toerental van 7800 min-1

Met veiligheidsschakelaar en 
vast toerental van 6000 min-1
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Machines met dit logo zijn 
voorzien van een rem. Deze 
rem zorgt ervoor dat de 
machine na het uitschakelen 
binnen enkele seconden 
volledig stil staat. Dit is 
ter bevordering van de 
veiligheid. Je kunt de machine 
nu snel wegleggen om zo 
verder te gaan met jouw 
werkzaamheden.

Klik bij de digitale versie 
van dit schema op het 
logo hierboven voor meer 
informatie.

Machines met dit logo 
kunnen met een AWS zender 
middels Bluetooth® draadloos 
verbinding maken met een 
AWS ontvanger die in de 
stofzuiger zit. Zo kun je de 
stofzuiger tegelijk met de 
machine inschakelen.

Klik bij de digitale versie 
van dit schema op het 
logo hierboven voor meer 
informatie.

Machines met dit logo zijn 
voorzien van het X LOCK 
snelwisselsysteem. Je kunt 
dan schijven met een klem en 
zonder gereedschap snel vast 
en losmaken.
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DGA701

DGA700

DGA901

DGA900

DLW140

DGD800
DGD801

Regelmatig (door)slijpen, afbramen en schuren met een accu 
machine

https://www.makita.nl/kenniscentrum/rem.html
https://www.makita.nl/kenniscentrum/auto-start-wireless-system.html

