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accu stofzuigers
nog meer zuigkracht

Serieuze besparing 
op personeelskosten

Nieuw: 
de slimme 
RoboCleaner
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VC008G
XGT 40 V Max

Veilig werken met de 
rugstofzuiger van Makita

Interview

Carol Buco, SVP 
Schoonmaak, Rotterdam
Bij SVP Schoonmaak in Rotterdam weten ze 
inmiddels precies wat wel en wat niet werkt 
als het gaat om accustofzuigers. Door de 
jaren heen hebben ze er diverse geprobeerd, 
en maar weinig goed genoeg bevonden.  
Te zwaar, te snel leeg, simpelweg te duur  
in aanschaf of onderhoud. De Makita accu 
rugstofzuiger bleek wel heel dicht bij het 
ideaal te zitten: lekker licht, prettig te dragen, 
accu gaat lang mee en laadt snel op, vooral 
niet te duur en goede service. Eén kritiek-
puntje was er nog wel: eigenlijk schoot hij 
nog nét iets te kort in zuigkracht. Dat is nu 
met de XGT versie helemaal opgelost. 

Geen ‘draadje uit’,  
werkt sneller en veiliger
SVP is een professioneel schoonmaakbedrijf 
actief in verschillende werkgebieden: 
zorginstellingen, haven, industrie onderwijs, 
automotive en wooncomplexen zoals 
woningbouwverenigingen, - corporaties  
en VVE’s. Daar doen ze de hele dag niets 
anders dan reinigen van appartementen-
complexen. Denk aan gemeenschappelijke 
ruimten, galerijen en trappenhuizen.  
Wilma Peters rayonmanager bij SVP vat  
het kort samen: “Vooral, maar zeker niet 
alleen, in trappenhuizen bewijst deze 
rugstofzuiger op accu zijn grote voordeel: 
vraag me niet waarom, maar er zitten zelden 
stopcontacten. Ik hoef kenners niet uit te 
leggen wat dat betekent. Bovendien werkt 
het veiliger met zo’n accuzuiger. Geen 
problemen met struikelen over snoeren  
én de schoonmaker kan zich met één hand 
vasthouden aan de leuning”. Bij SVP zetten 
ze de zuiger ook in voor het reinigen van 
luchtroosters. Die kun je nu vanaf de grond 
schoonmaken. Dat scheelt een trap, en op 
sommige locaties mag je niet op een trap 
staan. Te gevaarlijk. 

Mijn mensen werken  
er graag mee, en ik 
bespaar kosten
Wilma vervolgt: “Met die Makita winnen  
we behoorlijk wat tijd, en dus besparen  
we op onnodige kosten. Hoef ik ook niet uit  
te leggen. Waar mijn mensen enthousiast 
over zijn is dat ze lekker zitten en niet 
zwaar aanvoelen. Daar komt die vooraf-
scheider bij. Die vangt het grove vuil op. 
Vind ik ook prettig, want ook dat bespaart 
in de kosten. Veel minder stofzakken nodig. 
Omdat ze het altijd doen als je een beetje 
handig omgaat met laden, werken onze 
mensen graag met de Makita en dus zijn 
het zinvolle investeringen”. Haar gevoel
zegt ‘m dat het met de kwaliteit-prijs ver  - 
houding goed zit. 

Comfortabel harnas
Met z’n 4,7 kg behoort de XGT zuiger VC008G  
tot de lichtste in de markt. Dankzij het goed 
ontworpen en gewatteerde rugzakharnas 
met verstelbare schouder- en heupgordel 
draagt hij erg comfortabel, wat bijdraagt 
aan de beleving van gemak en laag gewicht. 
De voordelen van de rugstofzuiger komen 
tot hun recht in krappe ruimtes als vliegtuigen, 
bussen, bioscopen, concertzalen of trappen-
huizen. Het verdient aanbeveling om te 
zuigen met de laagst nodige zuigkracht, 
dan gaat de accu langer mee. Langer dan 
de oplaadtijd (BL4040), die met de standaard 
snellader op 45 minuten ligt.

In combinatie met de DC40RA of DC40RB 
snellader is de accu in slechts 76 minuten  
weer volledig geladen.
€310,00

191X65-8 (BL4080F)
XGT 40V Max 8,0Ah

De VC008G is uitermate geschikt voor het 
stofzuigen in ruimtes met vast interieur,  
zoals vliegtuigen, bussen, trappenhuizen  
en bioscopen. Één van de lichtste accu 
rugstofzuigers in de markt. Werktijd XGT-accu 
(BL4050F): laag 01:50 uur / middel 00:30 uur / 
hoog 00:14 uur.
€299,00

VC008GZ
XGT 40 V Max

Duo snellader. Je laadt 2 accu’s tegelijkertijd 
zodat je continue door kan werken.
€195,00

191N09-8 (DC40RB)
XGT 40V Max 

Regelbare 
zuigkracht

telescopische 
aluminium zuigbuis

Capaciteit met linnen 
stofzak 1,5 liter

Slechts 4,7 kg 
(met BL4050F accu)

HEPA filter



Welkom in het Kenniscentrum 
In de twee Kenniscentra (Eindhoven en Woerden) showen  
we alle producten. Wil je die XGT-zuigers wel eens zelf aan  
de tand voelen, maak dan een afspraak met Ernst-Jan Karels  
(ernst-jan.karels@makita.nl , 06-83702800).  
Ontdek zelf het voordeel van de accuspecialist.
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Uitblinkers in 
de schoonmaak

Meer uithoudingsvermogen 
met XGT 40 V Max. 

Stofzuiger zonder accu`s  
en lader, in doos.
€439,00

VC005GLZ

Accu 4,0 Ah.
€175,00

BL4040

Accu 8,0 Ah.
€310,00

BL4080F

Accu 5,0 Ah.
€225,00

BL4050F

Accu 2,5 Ah.
€125,00

BL4025

Vloerzuigborstel 32x300 mm.
€12,50

ACT235

Zuigbuis aluminium.
€7,00

199844-4

Cycloon voorafscheider zwart  
met klik-vergrendeling.
€42,50

191D73-9

Steelstofzuiger zwarte uitvoering,  
zonder accu’s en lader.
€175,00

CL003GZ04

Rugstofzuiger voor  
schoonmaak.
€299,00

VC008GZ
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Maak een afspraak  
met de adviseurs

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
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Makita komt naar je toe 
Demobus bij jou op de zaak
Of Ernst-Jan Karels nou blauwe ogen heeft of niet, je moet 
hem er niet op geloven. Overtuig jezelf van de zuigkwaliteit 
van de nieuwe XGT-stofzuigers, of het comfort van de rugstof-
zuiger. En als het Kenniscentrum wat te ver weg is voor je,  
of je zit krap in je tijd, laat de Rijdende Showroom van Makita 
komen. Ook dat is onderdeel van de service van Makita. 

Voorafscheider 
ingebouwd

Al ‘tippend’ de dagschoonmaak doen
De innovaties gaan door. De ingebouwde cycloon scheidt het 
grove vuil voor, en dat scheelt in stofzakkosten en tijd om te 
legen en bovendien behoudt de stofzuiger aanzienlijk langer 
zijn zuigkracht. Deze lichte en krachtige stofzuiger is ideaal 
voor resultaatgericht schoonmaken, past aan elke werkkar, 
maakt hij zo weinig geluid dat hij ideaal is voor 
dagschoonmaak.
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Serieuze besparing 
op personeelskosten

Interview

DRC300PG2
LXT 18 V 
€2259,00 duo snellader,  

in doos.

Albert Ploeg,  
Kerckebosch, Zeist.
Bij Kerckebosch in Zeist worden de lange 
gangen van het luxe appartementen-
complex tegenwoordig gereinigd door  
de nieuwe robotvegers van Makita. 
Huismeester Albert Ploeg is enthousiast 
over zijn nieuwe medewerkers: “Wij reinigden 
de gangen één keer in de week. Daar waren 
2 van mijn collega’s van 8.30 uur tot de lunch 
om 12.30 uur mee bezig. Kort rekensommetje: 
we besparen 8 uur in de week. De schoon-
makers kunnen we inzetten op andere 
klussen en de financiële besparing is 
aantrekkelijk. Ik verwacht deze Makita’s 
snel terugverdiend te hebben, en alles 
daarna is besparing”.

De DRC300 is heel wendbaar, heeft twee 
ronde borstels die tot aan de plint komen  
en een rolborstel om het vuil op te vegen.

Klep open, stofbox met HEPA filter er uit, 
legen, terugzetten, klaar.

Een duidelijk bedieningspaneel maakt het 
eenvoudig met deze robot om te gaan. Met 
app ook te bedienen met een smartphone.

Persoonlijke uitleg
Albert beschrijft zijn pand: ‘We hebben hier 
lange gangen waaraan de apparte menten 
van de bewoners liggen. 8 gangen van 80 
meter lang. Met een gewone stofzuiger 
kost dat veel tijd. We zochten naar een 
accu robot, en kwamen bij Makita uit. 
Ernst-Jan Karels is bij ons langsgekomen 
voor uitleg. De robots hebben de route 
gescand en het enige dat ik nu nog hoef te 
doen is de robot in de juiste gang te zetten, 
op de aanknop te drukken en weg zijn ze. 
We hebben er vier, en ik sta versteld hoe 
goed ze vuil verwijderen. Dat zie ik elke keer 
weer als ik de uitneembare stofbox leeg”.

Veilig voor bewoners
De bewoners zijn doorgaans op leeftijd. 
Hoe gaan die om met de robot? Volgens 
Albert hebben ze daar wel goed op gelet  
en het blijkt geen enkel probleem op te 
leveren: “We dachten eerst nog aan zo’n 
vlaggetje op de robot te zetten, maar dat 
bleek echt niet nodig. De bewoners zijn er 
heel snel aan gewend. De veiligheids-
verlichting in de robot helpt daar ook bij’. 
Gemiddeld wordt het tapijt in de gang in 
anderhalf uur grondig gereinigd. Daarmee 
verbruikt de robot één acculading per gang. 
Omdat de accu in 45 minuten opgeladen is 
kun je met extra accu’s altijd doorwerken. 

Simpel in gebruik
Voor de eenmalige instelling van de ruimte 
gebruikt de DRC300 LiDAR en een camera 
sensor. Tot 5 ruimtes en maximaal 10.000 
m2 kan hij in kaart brengen. Met twee 
accu’s maakt hij tot 600 m2 schoon. Zodra 
de accu’s beide leeg beginnen te raken of 
als de ruimte schoon is, rijdt hij terug naar 
de thuispositie. De ultrasonische en bumper 
sensoren zorgen ervoor dat obstakels 
vermeden worden en dat de robot niet  
van een verhoging valt (bijvoorbeeld 
bovenaan een trap). De robot kan ook 
bediend worden met een app, waarin ook 
informatie wordt opgeslagen over welke 
ruimte is schoongemaakt. Dit is handige 
informatie voor de huismeester of het 
schoonmaakbedrijf. Interesse in een demo? 
Bel Ernst-Jan Karels op 06 83 70 28 00.
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Met LiDAR camera sensor 
om ruimtes in kaart te brengen

Kan een oppervlakte van 
600 m² per 240 min reinigen 
(2x BL1860B parallel)

6,0 Ah accu (2 st)

Kan tot 5 kamers en maximaal 
10.000m2 in kaart brengen 
en onthouden

3 liter capaciteit voor stof



8 720023 183178

8 720023 183178

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. 

FOL604

makita.nl
(040) 206 40 40Product niet op voorraad? Voor 12.00 uur besteld, 

als regel de volgende werkdag bij jouw dealer. 

Wie zijn/haar oren wil (of moet) ontzien en die van bewoners, leerlingen, patiënten, hotelgasten en dieren,  
én hun omgeving snel en efficiënt wil opruimen moet oren hebben naar deze accu bladblazers.  
Die schelen een stuk lawaai en vervuilen de lucht niet. Kijk voor de lopende aanbiedingen op makita.nl.
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Zelfde XGT accu 
als de stofzuigers

Krachtige bladblazer

UB001GZ
XGT 2x40 V Max
€255,00 Zonder accu’s  

en lader, in doos.

Lichte maar krachtige 
XGT 40 V MAX bladblazer

Luchtsnelheid blazen: 
53 - 64 m/s

Variabele snelheid door 
middel van schakelaar

Geen lawaai en uitlaatgassen


