
Taxus-, buxus- 
en beukenhagen 
gesnoeid met de DUH601

Aanleg en onderhoud
met dezelfde accu

Snoeien
doet groeien en oogsten

één met Makita



Gratis
accu

Gratis 18 V LXT accu op alle accu  
tuin- en parkmachines in de actie. 
In de periode van april t/m juni 2020 ontvang je gratis 
een 18 V LXT accu op alle accu tuin- en parkmachines 
in de actie. Registreer jouw aankoop en kijk voor de 
voorwaarden op makita.nl/aanbieding

  Deze actie is geldig voor alle machines met dit icoon. 

Zo wordt jouw  
machine collectie  
uitbreiden wel  
heel interessant

Groene aanbieding
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Makita geeft advies via de website, catalogus, maar 
ook persoonlijk; door middel van een gespecialiseerd 

adviseursteam. Ik ben één van die adviseurs.  
Mijn naam is Jody de Lange en ik rijd met mijn 

Mercedes Sprinter door Noord-Holland en  
het ‘groene’ hart om professionals in de tuin-  

en park branche te adviseren over machines die  
zij dagelijks in hun werk gebruiken. 

Steeds meer professionals zijn zich tegenwoordig  
bewust van de kracht en mogelijkheden van 

accumachines, zoals het succesvolle 18 V LXT 
platform, waarvan er inmiddels miljoenen in  

de markt zijn. Maar Makita zit niet stil en blijft 
innoveren. Dit jaar komen we dan ook met de 

belangrijkste introductie van 2020; het  
XGT platform, gebouwd op een technologisch 

hoogstandje – de XGT 40 V Max accu van Makita. 

Wil je meer weten?  
Scan de QR code bovenaan de pagina of neem  

contact op met mij via onderstaande gegevens.  
Ik kom graag bij je langs om te kijken wat in  

jouw situatie, voor jouw specifieke toepassing,  
de beste oplossing is. 

Jody de Lange
Adviseur tuin en park

Telefoon: 06 - 12 49 27 18
E-mail: jody.d.lange@makita.nl

Jaargang 18 Uitgave 61,  
Maart 2020. M magazine  
is een blad van Makita wat  
zes keer per jaar verschijnt. 
 
Wil je M magazine gratis  
ontvangen? Geef je naam  
en adresgegevens door via  
makita.nl/aanmelden
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Vincent Ketelaars,  
Landgoed Baest, Oost-, 
West- en Middelbeers 
Vincent werkt als tuinbaas bij Landgoed 
Baest. Het beschermde historische 
landgoed ligt in Brabant en bevat een 
aantal prachtige rijks monumentale 
panden en tuinen. Het landgoed is 
ruim 500 hectare groot, daarvan is 400 
hectare in eigen beheer. Naast bosbouw 
is er een natuur begraafplaats en een 
siertuin die we onderhouden.  
Als we Vincent bezoeken, zit hij midden 
in de snoeiperiode van de hagen. ‘Het is 
450 taxus en 550 meter beukenhaag 
wat we snoeien. Dit doen we ieder  
jaar in augustus en september met  
drie personen, negen weken lang.  
We hebben ook nog een lage beukenhaag 
en die snoeien we twee keer per jaar 
in juni en september. De heggenschaar 
gebruiken we dus zeer intensief’, 
aldus Vincent. Naast de beukenhaag, 
snoeien ze ook buxushaag in Engelse 
stijl. Vincent: ‘die worden gesnoeid met 
waterpas, linten en de nodige precisie.’ 
Op het landgoed staan leilindes in U-vorm 
en daar zijn ook nog eens drie personen, 
twee weken per jaar mee bezig.

Verantwoord en  
milieubewust werken 
De DUH601 is voor Vincent als 
professional zeer geschikt:  
‘De draaibare handgreep is erg prettig 
en gebruiksvriendelijk. Maar de grootste 
winst is het gewicht; als je een hele dag 
met een heggenschaar werkt, dan had 
je met de oudere, zwaardere machines 
’s avonds veel last van je pols en je lijf. 
Deze heggenschaar is licht in gewicht en 
daarmee houd je het goed vol.’ 
Verder is de machine milieuvriendelijker 
en geluidsarmer dan een brandstof 
aangedreven variant. En dat is bij 
Landgoed Baest belangrijk; ‘we 
werken in een stiltegebied en willen 
een voortrekkersrol pakken in Arbo 
verantwoord en milieubewust werken.’ 

1550 meter haag
Taxus-, buxus- en beukenhagen 
worden allemaal gesnoeid 
met de DUH601

‘Het gewicht van 
de machine, dat is 
echt het pluspunt.’
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Constant doorwerken   
Wanneer we vragen met welke machines 
Vincent dagelijks werkt, volgt een hele 
opsomming. ‘Mini loder, trekker, gazon-
maaier, bladblazers, heggenscharen, 
stokzaag en in de wintertijd kettingzagen.’ 
De machine die Vincent het meest 
gebruikt, is de bladblazer. ‘Die ligt altijd 
bij ons gereedschap op de wagen,  
en gebruiken we dagelijks voor snoeiafval 
en bladeren’ vertelt hij. Ze gebruiken 
alleen bij de grotere kettingzagen nog 
brandstof, de rest van de machines 
werken allemaal op accu’s. Op de vraag 
hoe hij de accu’s oplaadt tijdens zijn 
werk is Vincent kort en duidelijk.  
‘Hier hoeven we niet over na te denken, 
we hebben genoeg stroompunten op  
het landgoed. Daardoor kunnen we 
constant doorwerken, de accu’s zijn 
sneller opgeladen dan dat ze leeg zijn.’ 

Lage trillingen

Draaibare
handgreep

Drie slagsnelheden

Laag in gewicht

Bekijk
online

makita.nl

DUH601
WERKT
OP

‘Het gewicht van 
de machine, dat is 
echt het pluspunt.’

Dubbelzijdig, dubbelsnijdende messen
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Het mes snijdt aan twee kanten

18 V heggenschaar 60 cm zonder
accu’s en lader geleverd in doos.
Voorzien van nieuw ontworpen messen.
€279,00

18 V heggenschaar 60 cm zonder
accu’s en lader geleverd in doos. 
Voorzien van traditionele messen.
€239,00

Verkrijgbaar in 75 cm.
€299,00

Verkrijgbaar in 75 cm.
€259,00

Verkrijgbaar in 50 cm.
€259,00

Verkrijgbaar in 50 cm.
€229,00

DUH751Z
WERKT
OP

DUH752Z
WERKT
OP

DUH501Z
WERKT
OP

DUH502Z
WERKT
OP

DUH601Z
WERKT
OP

DUH602Z
WERKT
OP

Nieuw ontworpen messen

Van Buxushaag naar Beukenhaag door instelbare slagsnelheid

De nieuwe lijn 18 V dubbelzijdig dubbelsnijdende heggenscharen 
zijn in drie slagsnelheden te regelen. Hierdoor schakel je 
moeiteloos van een hoge slagsnelheid voor bijvoorbeeld een 
buxushaag naar een lagere slagsnelheid voor bijvoorbeeld een 
beukenhaag. Het lage gewicht, een perfecte balans,  

de verminderde trillingen en het achterblijven van een hinderlijke 
brandstofgeur optimaliseren het gebruiksgemak.  
De elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de  
machine met één van beide handen wordt losgelaten.

De 18 V dubbelzijdig dubbelsnijdende heggenscharen met nieuw 
ontworpen messen zorgen voor een snel en strak uiterlijk van 
bijna elke haag. De nieuw ontworpen messen zijn ovaal gevormd 
waardoor de messen elkaar minimaal raken. Dit zorgt voor minder 
wrijving van de messen waardoor het geluid aangenamer klinkt, 

er minder slijtage optreed en er minder energie wordt gevraagd 
van de accu. Hierdoor kan er langer gewerkt worden op één volle 
acculading. Tijdens het knippen zorgen de asymmetrische messen 
ervoor dat de takken goed kunnen worden vastgehouden waardoor 
ze snel en makkelijk worden doorgeknipt.

18 V Stokheggenschaar 50 cm zonder  
accu’s en lader, in doos. Totale lengte  
van 2115 mm. Verstelbare hoek met  
zes tussenstops en een 180° positie.  
Voorzien van nieuw ontworpen messen.
€329,00

DUN600LZ
WERKT
OP

DUN500WZ
WERKT
OP

18 V Stokheggenschaar 60 cm zonder  
accu’s en lader, in doos totale lengte  
van 2050 mm speciaal tandenprofiel  
voor efficiënter snijden.Voorzien van  
nieuw ontworpen messen.
€299,00
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18 V Heggenschaar 60cm zonder accu’s, 
lader in doos. Tot 4400 snijbewegingen  
per minuut maximale takdikte 23,5 cm. 
Voorzien van nieuw ontworpen messen.
€349,00

Verkrijgbaar in 75 cm.
€369,00

DUH604SZ
WERKT
OP

DUH754SZ
WERKT
OP

Een strak snoeiresultaat

Onderhoud
volgens Jody 
De heggenscharen zijn 
voorzien van een coating 
die de aanslag van hars 
afkomstig van de hagen 
afstoot. Het is belangrijk 
dat na het knippen de 
heggenschaar goed gereinigd 
wordt. Gebruik hiervoor bij 
voorkeur geen water. Veeg 
met een borstel de messen 
schoon en spray ze in met 
een biologisch afbreekbare 
heggenschaarspray. Doe 
dit na elk gebruik van een 
heggeschaar, zeker bij 
accu modellen, vanwege 
zo min mogelijk wrijving. 
Hierdoor blijven de messen 
soepel bewegen en blijft het 
knipresultaat gewaardborgd. 
Voor het smeren van alle 
aandrijfmechanismen 
van de machine gebruik 
je het multifunctionele 
heggenschaarvet. 

Ben je gewend om als professional met enkelzijdige heggenscharen te werken? Dan zijn  
de nieuwe enkelzijdige dubbelsnijdende heggenscharen van Makita ideaal. Vooral bij  
hagen met een duidelijk zichtbare snijrichting leveren ze het beste resultaat en zorgen  
voor een strakke afwerking van de haag. Beide heggenscharen worden standaard geleverd 
met bladafvanger. 
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Aanleg en onderhoud 
met dezelfde accu
Werk mobieler, gemakkelijker
en voordeliger
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Bekijk
online

makita.nl

De 18 V LXT accu past op meer  
dan 200 verschillende machines. 
Hierdoor werk je mobieler, 
gemakkelijker en voordeliger.
Meer weten? Ga naar makita.nl/lxt

Ivo van Berkel  
van Berkel Tuinen,  
Son en Breugel 
Ivo is hovenier en werkt dagelijks  
met meerdere machines, waaronder  
de radiaal afkortzaag; de DLS211.  
En hoe gemakkelijk is het dat hij al 
die machines met één accutype kan 
bedienen. Na een ochtend gewerkt te 
hebben aan een veranda of overkapping, 
klikt hij zonder moeite de accu in de 
heggenschaar of grasmaaier om verder 
te gaan met het onderhoud voor de 
tuin. Handig toch? Wil je weten welke 
professionele tuin- en park machines  
we al in het assortiment hebben of ze  
zelf eerst testen alvorens tot koop over  
te gaan? Maak dan een afspraak met  
één van onze adviseurs. Zij komen  
graag bij je langs om te kijken welke 
machine, voor welke specifieke 
toepassing, het beste bij je past.



Innovatief en vooruitstrevend 
In 1915 is in Nagoya City, Japan, de basis gelegd voor wat nu het  
grootste merk is op het gebied van accutuingereedschap; Makita Electric 
Works. Sindsdien is Makita gereedschap niet meer weg te denken uit  
de bouwsector. In 1991 werd Dolmar overgenomen en is verbreding 
richting tuinmachines een feit. Dat 2-takt vervangen moest worden  
door schonere machines, had het Japanse management al vroeg door.  
Met de overname van Robin in 2009, was de deur geopend naar  
schone 4-takt brandstof aangedreven tuinmachines.

Nog schoner 
Maar de vraag naar brandstofloze, schonere machines bleef bestaan en in 
2007 brachten we de eerste 36 V Lithium-ion accu tuinmachines op de 
markt; een kettingzaag, bosmaaier en bladblazer. Nog te vroeg bleek later, 
de markt was nog niet klaar voor deze omschakeling. Desondanks bleven 
de ingenieurs door ontwikkelen op basis van het testen van machines  
door professionals over de hele wereld. Deze praktijkervaringen zorgden 
ervoor dat de machines en technieken werden geoptimaliseerd en 
geperfectioneerd. Van de 36 V blokaccu werd er geschakeld naar de 
bewezen betrouwbaarheid van de 18 V LXT accu. Door deze in serie  
te schakelen ontstond er een nieuwe generatie 2x18 V accutuin machines, 
aangedreven door een 36 V motor.

Optimale combinatie 
Door het op elkaar afstemmen van de accu, lader en borstelloze motor 
ontstaan er in rap tempo machines die voldoen aan de eisen van de groen 
professional van nu. Door optimalisering van de motoren is het mogelijk 
om te werken met 18 V krachtbronnen, bijvoorbeeld zoals bij de nieuwe  
lijn heggenscharen. Door het toepassen van deze motoren is het ook 
mogelijk om het gewicht aanzienlijk te verminderen. Zo maken we 
Arbo-technisch een grote stap voorwaarts, zonder te moeten inleveren op 
kracht. Nu, anno 2020, hebben we het grootste assortiment tuinmachines 
op accu voor de professional in de groensector. Daarnaast is het  
mogelijk om dezelfde 18 V accu te gebruiken voor alle andere machines  
binnen het LXT-platform. En dat zijn inmiddels meer dan 200 machines. 

Klaar voor meer 
Ook dit jaar zitten we bij Makita niet stil en introduceren we de 
belangrijkste introductie van 2020: XGT 40 V Max. Een logische  
stap op weg naar Makita’s visie: alles op accu. Weg met snoeren en 
brandstof. LXT gaat zeker niet verdwijnen, daarvoor is het platform  
veel te groot en succesvol. Maar XGT is er voor toepassingen die  
meer kracht hebben. Machines waarmee je langer door kunt werken 
tijdens de échte pittige klussen. De verwachting is dat eind 2021  
een assortiment krachtige accumachines voor bouw, tuin en park en 
schoonmaak van minimaal 100 machines in de markt gezet zijn.  
Hiermee zijn wij klaar voor meer, jij ook?

Wat is nieuw?
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Automaatstand voor 
langer doorwerken

Universele 
beschermkap

Innovatief en vooruitstrevend 

DUR369A
WERKT
OP

Asymmetrisch 
stuur

Vergelijkbaar met 
35-40 cc benzine 
bosmaaier



Wil je als eerste op de hoogte blijven  
van de innovaties die onze ingenieurs  
voor de groene sector in petto hebben?  
Meld je dan aan voor de  
Makita nieuwsbrief via makita.nl
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2x18 V Grasmaaier 43 cm 
zonder accu’s en lader, in doos.
gazons tot 575 m²
centraal in 13 hoogtes
maaihoogte 20 - 75 mm
€289,00

2x18 V Grasmaaier 53 cm 
zonder accu’s en lader, in doos.
zelfrijdend
gazons tot 2000 m²
centraal in 8 hoogtes
maaihoogte 20 - 100 m
€799,00

18 V Bladblazer, zonder accu en 
lader in doos.
luchtsnelheid van 52 m/s
luchtopbrengst van 762 m³/uur
€149,00

2x18 V Grasmaaier 38 cm 
zonder accu’s en lader, in doos.
gazons tot 560 m²
centraal in 13 hoogtes te verstellen
maaihoogte 20 - 75 mm.
€229,00

2x18 V Grasmaaier 46cm 
zonder accu’s en laders, in doos.
gazons tot 1800 m²
centraal in 8 hoogtes
maaihoogte 20 - 100 mm
€679,00

2x18 V Aluminium grasmaaier 53 cm
zonder accu’s en lader, in doos.
zelfrijdend
gazons tot 2000 m²
centraal in 10 hoogtes
maaihoogte 20 - 100 mm
€999,00

Kies je voor 5,0 Ah accu’s, 
dan zijn ze met de snellader 
100% vol in 45 minuten

DUB184Z  
WERKT
OP

DLM432Z
WERKT
OP

DLM382Z
WERKT
OP

DLM462Z
WERKT
OP

PDC01X1
WERKT
OP

DLM532Z
WERKT
OP

DLM533Z
WERKT
OP

Asymmetrisch 
stuur

2x18 V Bosmaaier
U-greep zonder accu’s  
en lader, in doos.
automaatstand
asymmetrisch stuur
€349,00

2x18 V Bosmaaier 
D-greep zonder accu’s  
en lader, in doos. 
automaatstand
asymmetrische D-greep
€339,00

DUR369AZ
WERKT
OP

DUR369LZ
WERKT
OP

Comfortabel langer  
doorwerken 
18 V ruggedragen accustation PDC01 
met starterkit. Makita heeft een 
accustation ontwikkeld. In dit accustation 
gaan vier losse LXT accu’s en die passen 
weer op 200 machines.  
 
Het harnas is verstelbaar en past 
daardoor altijd. De accu’s zijn via  
een kabel en een adapter verbonden 
aan de machine. Er zijn twee adapters 
zodat nagenoeg alle 18 V of 2x18 V 
tuinmachines er op werken. 
 

 
 
Ruggedragen accustation met starterset. 
Deze bestaat uit 4 x 18 V accu 5,0 Ah  
en duo snellader in Mbox nr.3.

Bekijk
online

makita.nl
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Snoeien doet 
groeien en oogsten
De DUP362 komt als bes(te) uit de bus

‘Doordat de snoeischaar 
licht is, is het een 
uitkomst voor ons.’

Martin Heldens
MTS Heldens-Jeucken, 
Ospel 
Martin en zijn vrouw telen al jaren blauwe 
bessen en asperges en zijn eigenaar 
van het bedrijf MTS Heldens-Jeucken. 
De maatschap heeft het onafhankelijke 
keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ in 
bezit, wat wil zeggen dat alleen boeren en 
tuinders die aan strenge eisen voldoen, 
het keurmerk mogen gebruiken.  
Zij werken aan schonere lucht, vruchtbare 
bodem, een goede waterkwaliteit en 
dieren welzijn. Als je als consument een 
product koopt met zo’n merk, weet je dat 
het duurzamer is geproduceerd en beter 
is voor natuur, milieu, klimaat en dier. 

Voor het zwaardere werk   
We starten het interview en vragen 
Martin naar zijn bevindingen van de 
DUP362. Martin; ‘We starten met 
knippen in december en half maart 
hebben we ze allemaal gehad. Dit doen 
we met z’n tweeën, in totaal zo’n zes 
hectare. De afgelopen jaren zijn onze 
takken steeds dikker geworden en dat 
vraagt nogal wat van een snoeischaar. 
Daarnaast heb ik last van reuma, dus 
heb ik meer kracht van de machine 
nodig om te kunnen snoeien. Met de 
snoeischaar op accu is dit allemaal  
geen probleem en knippen we wel  
200-250 planten per dag.
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Licht van gewicht en
makkelijk in gebruik

Comfortabel 
ergonomisch 
draagstel

Voor links- en 
rechtshandig gebruik

Knipt moeiteloos
takken tot 33 mm

DUP362
WERKT
OP

Bekijk
online

makita.nl

Licht in gewicht en 
gemakkelijk in gebruik   
Martin gaat verder; ‘De machine is  
erg licht, maar 700 gram. Een echte uitkomst 
voor ons. Daarnaast vind ik het verstelbare 
harnas een groot pluspunt; je hebt ‘m  
toch acht uur per dag, zes dagen in de week,  
voor bijna vier maanden op je rug. Dan 
moet ie wel prettig zitten. Oja, en de 
uitwisselbaarheid van de accu moet ik 
natuurlijk niet vergeten’, lacht Martin.  
We hebben namelijk meer Makita’s waar we 
mee werken; een boormachine, heggen-
schaar, slijper en een bosmaaier. En de radio 
natuurlijk, die gaat altijd mee het veld in’. 
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Makita heeft het 
breedste assortiment
18 V accugereedschap
De slimme LXT 18 V accu van 
Makita past op meer dan 
200 verschillende machines 
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Bekijk
online

makita.nl

De 18 V LXT accu past op meer  
dan 200 verschillende machines. 
Hierdoor werk je mobieler, 
gemakkelijker en voordeliger.
Meer weten? Ga naar makita.nl/lxt

Corné Kennis
Kennis Totaal Techniek, 
Eersel 
Slagmoersleutel, haakse slijper, 
klopboormachine, boor-/schroefmachine, 
combihamer, reciprozaag, bouwlamp  
en accustofzuiger. Dagelijks werkt Corné 
met meerdere machines. Als hij thuis  
de tuin gaat doen, gebruikt hij de accu’s 
uit zijn bus voor de heggenschaar.  
Wel zo gemakkelijk.



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.  

FOL030

makita.nl
(040) 206 40 40

Product niet op voorraad? Voor 12.00 uur besteld, 
als regel de volgende werkdag bij jouw dealer.

één met Makita

Bekijk
online

makita.nl

Makita blijft het LXT platform door ontwikkelen  
en uitbreiden. Dit jaar introduceren we de  
volgende machines op LXT accu: doorslijper, 
hogedrukreiniger met watertank, grasmaaiers, 
transporters, sterke bosmaaiers, vetspuit, 
kantenmaaier met opvang en nog veel meer...

Makita blijft 
uitbreiden


