
Het krachtigste 
platform van Makita 
40V Max XGT

Klaar voor meer
Meer kracht, meer mogelijk 

één met Makita



Gratis  
rolband- 

maat

Koop een actie-machine en ontvang een gratis rolbandmaat 
Van 1 juli tot en met 30 september 2020 ontvang je een gratis 
rolbandmaat bij aankoop van een XGT machine of geselecteerde LXT 
machines. Bekijk de lijst met actie-machines en registreer je aankoop  
op makita.nl/aanbieding en je krijgt je rolbandmaat gratis thuis 
gestuurd. Lees de voorwaarden om teleurstellingen te voorkomen.

Deze M is nagenoeg geheel gewijd aan XGT. Het nieuwe 
40V Max platform van Makita. Zoals op de voorpagina 

staat: het krachtigste platform van Makita. XGT is klaar 
voor meer. Meer kracht maakt meer mogelijk. In deze M 
vertellen gebruikers of ze het daar mee eens zijn. Bekijk 

hun ervaringen ook op makita.nl/xgt. Waarom een nieuw 
platform, en waarom zijn die accu’s niet uitwisselbaar 

met LXT hoor ik je denken. We weten dat je heel tevreden 
bent met de LXT machines. Daarom gaat Makita ook door 

met ontwikkelen van nieuwe LXT machines. Want voor 
heel veel klussen staan ze hun mannetje. Zoals voor elke 
technologie geldt zit er echter een grens aan wat je accu 

kan leveren. Onze ingenieurs zijn daarom op zoek gegaan 
naar nieuwe mogelijkheden. Om onze visie van zoveel 
mogelijk toepassingen op accu mogelijk te maken. En 

ze zijn uitgekomen bij XGT en de 40V Max accu. Dankzij 
digitale communicatie en versterkte bouw van de accu 
zijn XGT machines sterker, sneller en hebben ze meer 

uithoudingsvermogen. Om veel stroom te kunnen leveren 
aan de machine zijn de contacten verstevigd en alleen 

daardoor al was uitwisselbaarheid niet mogelijk. Je begrijpt, 
dat als de accuspecialisten van Makita daarvoor gekozen 
hebben, dan hadden ze een heel goede reden. Ze hebben 

er wel voor gezorgd dat je je LXT accu’s kunt opladen op de 
XGT oplader met een adapter. Die laden dan nog sneller dan 

je gewend bent. 

Volwassen platform
De eerste XGT machines worden nu geïntroduceerd. Het is 

een begin van wat zal uitgroeien tot een volwassen platform 
met naar verwachting 100 machines eind 2021. Verwacht 

mooie krachtige machines die op een zware taak berekend 
zijn. Variërend van breekhamers tot cirkelzagen en van 

kettingzagen tot bosmaaiers. Doel: zo min mogelijk lastige 
snoeren en milieubelastende brandstoffen. Wil je als eerste 

op de hoogte zijn van introducties, schrijf je dan in voor onze 
nieuwsbrief op  makita.nl/aanmelden

Danny de Bont
Teamleider Adviseurs

Telefoon 06 - 20 21 08 88
E-mail d.d.bont@makita.nl

Jaargang 18 Uitgave 63,  
Juli 2020. Het M magazine  
is een blad van Makita wat  
zes keer per jaar verschijnt. 
 
Wil je het M magazine gratis  
ontvangen? Geef je naam  
en adresgegevens door via  
makita.nl/aanmelden
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Deze actie is geldig voor alle machines met dit icoon. 
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Krachtige en snelle  
reciprozaag op accu
JR001G, met constant toerental

Degelijke aanslag, eenvoudig 
met snelklem te verstellen

Constant toerental, 
blijft onder belasting 
op toeren Sneller en rustiger

door vormgeving van 
het krukmechanisme

Makkelijke 
gereedschapsloze 
zaagbladwissel

Twee instelbare
toerentallen
voor hout en metaal

Louis Buskens,  
Smederij Louis Buskens, 
Eindhoven 
Een reciprozaag is de ultieme sloopzaag 
voor professionals in de bouwwereld. 
De nieuwe krachtpatser van Makita, 
de JR001G is onmisbaar wanneer het 
gaat om renoveren. Het verwijderen van 
kozijnen, balken en oude leidingen ging 
nooit zo makkelijk. Snoerloos met de 
kracht van een gesnoerde machine.
Dat heeft ook Louis Buskens ondervonden.  
Ook het verwisselen van het zaagblad 
is verbeterd. Met een hendel op de 
buitenkant van de machine werpt deze 
een (heet) zaagblad automatisch uit.

Meer kracht, 
meer mogelijk   
De JR001G (40V XGT-machine) is 
gebaseerd op de op de DJR360 (2x18V 
LXT-machine). Maar door de XGT accu  
te gebruiken, zit er maar één accu  
onder en dat scheelt weer in gewicht.  
Hij is voorzien van twee instelbare 
toerentallen die afgestemd zijn op  
hout en metaal. En uitgerust met 
constant toerental, waardoor hij ook 
onder belasting op toeren blijft. 

JR001GZ
40V Max XGT

ADP10 (191C10-7)
40V Max XGT

DC40RA (191E07-8)
40V Max XGT

40V Max Reciprozaag wordt 
geleverd zonder accu’s en lader
€245,00

2x18V Reciprozaag wordt  
geleverd zonder accu’s  
en lader, in koffer
€219,00

DJR360ZK
2x18V LXT

Maak van je XGT snellader een 
combi-snellader. Met deze 
laadadapter is het mogelijk om 
 LXT 14,4V en 18V accu’s op de 
XGT snellader DC40RA op te laden
€50,00

Compacte snellader speciaal 
ontwikkeld voor XGT 40V Max 
Li-ion accu’s. Middels de optionele 
laadadapter ADP10 is de oplader 
ook geschikt om LXT 14,4V en  
18V accu’s snel te laden 
€105,00

Actie

Actie

JR001G
40V Max XGT
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Marc van Bergen 
M. van Bergen  
Timmerbedrijf - Heerle  
Marc van Bergen heeft zo’n 12 jaar 
geleden zijn eigen bedrijf opgestart,  
en zit met name in de houtbewerking.  
Hij werkt al met de nodige Makita 
machines. Hij ziet het nieuwe XGT 40V 
Max platform als een hele goede 
oplossing. ‘We gaan steeds meer van 
onze snoerloze machines verlangen’, 
geeft Marc aan. ‘Met de geteste  
40V Max machines zie ik daar een 
enorme vooruitgang in.’  
Voor Marc als professional is het 
belangrijk dat hij vertrouwen kan hebben 
in zijn gereedschap en het gemak van  
de uitwisselbaarheid binnen het platform.  
‘De snelheid van de geteste machines 
gaat een groot voordeel opleveren,’  
gaat hij verder. ‘Ik heb veel vertrouwen  
in dit nieuwe platform,’ aldus Marc.

Maar liefst 10 instellingen  
De nieuwe TD001G slagschroevendraaier
is een toonbeeld van wat XGT
mogelijk maakt. Naast de 4 instelbare
toerentallen (van zacht naar medium tot 
hard naar max) heeft de machine ook
6 automatische standen. Zo zijn er
2 T-standen (voor werken met teks of 
zelfborende schroeven in zowel dun als 
dik metaal), 3 bout-standen (voorkomt dat 
bouten te strak worden vastgedraaid en 
Auto stop modus bij achteruit draaien).
Tenslotte is er nog een automatische
stand voor schroeven in hout; de
machine start op lage snelheid totdat
de schroef weerstand in het materiaal
krijgt. Dan gaat het toerental automatisch 
omhoog. Zo houd je maximale controle.
Onder de kop van de machine zit
een snelwisseltoets waarmee je snel
kunt wisselen tussen de 4 instelbare
toerentallen. Maar deze snelwisseltoets
is ook te programmeren, waardoor je
kunt wisselen tussen één van de
6 automatische standen en één van  
de 4 toerentallen.

’s Werelds meest  
geavanceerde  
slagschroevendraaier
De TD001G heeft maar 
liefst 10 instellingen Zeer geavanceerd 

met 10 instellingen

1 hout-stand
2 T-standen
3 bout-standen
4 instelbare 
toerentallen

Voorzien van dubbele
LED-verlichting

Programmeerbare 
voorkeurstand 
met snelwisseltoets 
te selecteren

18V Slagschroeven-
draaier wordt geleverd 
zonder accu’s en lader, 
in Mbox
€259,00

DTD171ZJ
18V LXT

11-delige XTT slagschroef-
bitset. Inhoud: PH1/2/3, 
PZ1/2/3, T15/20/25/30, 
met magnetische bithouder 
€37,25

B-28597TD001GZ
40V Max XGT

40V Max Slagschroeven-
draaier wordt geleverd 
zonder accu’s en  
lader in doos
€239,00

Actie Actie

TD001G
40V Max XGT
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Vraag het Ike

8

Digitale communicatie 
Communicatie tussen accu en 
oplader resulteert in een betere 
lading. Spanning, temperatuur en 
stroom worden gecon troleerd en het 
laadprogramma past zich daarop aan. 
Nieuw bij XGT is communicatie tussen 
accu en machine. Dit zorgt voor een 
persoonlijke beveiliging van de accu en 
een geoptimaliseerde stroomtoevoer 
naar de machine.   
Bij het LXT-platform is dit een vaste 
waarde en bij het XGT-platform variabel 
afhankelijk van de status van de accu. 
Deze communicatie draagt bij aan een 
langere levensduur van de accu. 

Rond de klemmen is een 
wand aangebracht om 
kortsluiting door water 
en stof te voorkomen.

Het uiteinde van de 
cel heeft een 3-laags 
structuur om celstoring 
door binnendringen 
van water en stof te 
voorkomen.

Verhoogde stijfheid 
van de hoeken van de 
celhouder. Voorzien 
van een ruimte tussen 
de celhouder en de 
behuizing om schokken 
te absorberen.

“ Dankzij nieuwe ontwikkelingen is het  
XGT platform klaar voor de toekomst.  
  ”

18V Betonstaalzaag 
Geschikt voor het zagen van 
betonstaal met een diameter  
van 10 tot 25 mm
€999,00 

18V Gipszaag 
Makkelijk en snel in een  
reeds geplaatste wand/plafond 
uitsparingen zagen
€195,00 

18V Plaatschaar
Ideaal voor het knippen  
van staal, RVS en aluminium 
plaatmateriaal, luchtkanaal  
en metalstuds
€369,00 

18V Haakse 
slagschroevendraaier
Compacte haakse kop van 
53 mm: moeilijk bereikbare 
plaatsen nu wél bereikbaar
€239,00 

18V Bandzaag
Zaagt snel en soepel door 
kokers, buizen en profielen van 
staal, ijzer, koper en aluminium
€269,00

18V Betontrilnaald
Zeer geschikt voor verdichting 
van betonconstructies met  
veel betonijzer
€479,00 

2x18V Haakse boormachine
Ideale machine voor het maken 
van dakdoorvoer
€499,00 

2x18V Afkort slijpmachine
Afkortslijpmachine (355 mm) 
voor het snel haaks of onder 
verstek afkorten van metaal-
profielen met een maximale 
wanddikte van 1,6 mm
€349,00 

Duurzaamheid 
De XGT accu’s zijn door diverse aanpassingen nog beter bestand  
tegen water, stof en schokken.

We blijven ons 18V LXT  
platform doorontwikkelen

XGT: Hoog vermogen  
door hoge spanning 
Door de spanning te verhogen neemt de 
output toe. Met meer output wordt een 
boor-/schroefmachine sterker, blijft een 
haakse slijper beter op toeren waardoor  
deze sneller snijdt en combineert een 
cirkelzaag kracht met snelheid zodat  
deze ook door dikker hout snel zaagt. 
Door de spanning te verhogen neemt 
warmteontwikkeling af. Een machine met 
een hogere spanning heeft bij eenzelfde 
bewerking minder stroom nodig en  
creëert daardoor minder warmte in  
de elektronica en accu.

DJS130ZJ
18V LXT

DTL061ZJ
18V LXT

DPB182Z
18V LXT

DVR850Z
18V LXT

DDA460ZK
2x18V LXT

DLW140Z
2x18V LXT

DSC250ZK
18V LXT

DSD180ZJ
18V LXT

18V Draadeindschaar
Geschikt voor het knippen  
van draadeind M8 tot M12  
in zowel staal als RVS
€2349,00 

18V Koffiezetapparaat
Ideaal voor in de keet, in de bus, 
op de bouw- en werkplaats
€79,00 

14,4/18V Ventilator
3 instelbare windsnelheden  
voor optimale verkoeling
€99,00 

18V Vacuümpomp
Eentraps-pomp. Geschikt  
voor het vacumeren van  
kleine apparaten
€309,00 

DCM501Z
18V LXT

DCF203Z
14,4/18V LXT

DVP180Z
18V LXT

DSC121ZKX1
18V LXT

Prijzen zijn adviesprijzen, exclusief accu’s en laders.

Actie
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Dezelfde slagkracht 
als gesnoerd
XGT, minder trillen, meer kracht 
en meer klussen doen op één dag  

40V Max Combihamer wordt geleverd  
zonder accu’s en lader, in doos met 
stofafzuiging en AWS zender
€559,00

40V Max Combihamer  
wordt geleverd zonder  
accu’s en lader
€489,00

2x18V Combihamer wordt  
geleverd zonder accu’s en lader,  
in Mbox, met stofafzuiging
€429,00

DHR281ZWJ
2x18V LXT

2x18V Combihamer wordt geleverd  
zonder accu’s en lader, in Mbox,  
met stofafzuiging en AWS zender
€489,00

DHR283ZWJU
2x18V LXT

7-delige set P4S SDS-PLUS  
betonboren. Inhoud: 5/6/ 
8x115 mm en 6/8/10/12x165 mm
€57,00

B-59031

Maximale boordiepte met 
deze stofafzuiging is 190 mm

Ideale combihamer voor 
gaten tot 16 mm, maar kan 
tot 28 mm in beton

Auto-start Wireless System
(AWS) voor draadloze 
communicatie tussen 
accumachine en (accu)stofzuiger

Constant toerental en 
variabele toerenregeling
door slimme elektronica

Efficiënte BL-motor 
die de kracht en prestatie 
biedt van gesnoerd

Ton van den Borne, 
Klusbedrijf Ton van  
den Borne, Reusel  
Ton heeft het voordeel van de verbeterde 
Anti Vibratie Technologie van de twee  
XGT combihamers ook mogen ervaren. 
Tijdens zijn dagelijkse werkzaam heden is 
het voor hem belangrijk dat de machines 
doen wat ze moeten doen en dat ze power 
hebben. Ook de extremere toepassingen 
moet de machine aankunnen. ‘Niet dat 
deze tijdens een klus bijvoorbeeld vastslaat 
in het materiaal. Machines moeten kracht 
hebben en ik moet er lang mee kunnen 
werken. Daar was ik voor vandaag dan  
ook erg benieuwd naar. Na de tests kan  
ik nu wel zeggen dat ze aan m’n 
verwachtingen hebben voldaan; de XGT 
machines trillen minder, hebben veel  
meer kracht en ik kan meer klussen  
doen op één dag. Voor iedereen die in  
de bouw werkt zijn ze echt wel ideaal.’

Twee verwisselbare boorkoppen:  
SDS-PLUS en snelspanboorkop   
De nieuwe HR002G en HR004G hebben verbeterde Anti  
Vibratie Technologie (AVT) waardoor ze een lagere trillingswaarde  
hebben en je er zelfs 2,5 uur langer onafgebroken mee mag 
boren. Ze hebben dezelfde slagkracht als een gesnoerde  
machine en beschikken over een verwisselbare boorkop zodat  
ze behalve met SDS-PLUS ook met boren met een zeskant 
aansluiting kunnen inspannen. Bijvoorbeeld de adapters  
voor gatzagen. Deze zijn voorzien van een 3/8” en 7/16”  
aansluiting. Beiden zijn uitgevoerd met stofafzuiging die een 
maximale boordiepte van 190mm mogelijk maakt. De HR002G 
beschikt nog over twee extra’s; AWS en AFT.

HR002GZ05
40V Max XGT

HR004GZ02
40V Max XGT

Actie Actie Actie Actie

HR004G
40V Max XGT
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Barry Howes,  
Klusbedrijf Barry Howes, 
Steensel  
Barry is ZZP’er en heeft zijn eigen 
timmerbedrijf. Wat zijn ervaringen zijn 
van de nieuwe 40V Max XGT machines? 
‘De kracht van deze machines, dat is echt 
wel een flink verschil. Ze liggen lekker in 
de hand en hebben een goede afwerking, 
wat ik ook erg belangrijk vind. Maar het 
vermogen van de XGT machines die ik 
getest heb, daar ben ik toch wel het 
meest enthousiast over. Dat is voor  
mij het grootste voordeel.’

Klaar voor de toekomst  
Dat het XGT-platform nieuwe deuren 
opent blijkt wel met de introductie  
van de DF001G. Deze boor-/
schroefmachine gaat verder dan 
voorheen mogelijk was. Zo kan hij 
werken met slangenboren tot maar liefst 
50 mm en gatzagen tot en met 152 mm. 
Daarnaast is hij ook veilig. Bij klemmen 
van de boor in het materiaal treedt 
Active Feedback sensing Technology 
(AFT) in werking en schakelt de machine 
uit. Dit beschermt je pols en brengt je 
niet uit evenwicht. Daarbij is het ook  
nog eens een heel compacte machine.

 
De boor-/schroef 
machine die de  
rest verslaat
Slangenboren tot maar liefst 50 mm 
en gatzagen tot en met 152 mm

Uitgerust met elektronische 
slipkoppeling met 21 standen 
in hoog toerental en 41 standen 
in laag toerental

Uiterst sterk voor
zware klussen met 
grotere diameters

AFT schakelt de 
machine uit bij 
plotselinge reductie 
in toeren

Draaiwiel in de voet 
om het gewenste koppel 
snel digitaal in te stellen

18V Boor-/schroef machine 
wordt geleverd zonder 
accu’s en lader, in Mbox
€179,00

DDF481ZJ
18V LXT 14-delige gatzaagset

Inhoud: 19, 22, 25, 29,  
35, 38, 44, 51, 57, 68,  
75 mm, gatzaaghouders  
en een uitwerpveer 
€115,00

D-47298
DF001GZ
40V Max XGT

40V Max Boor-/schroef-
machine wordt geleverd 
zonder accu’s en lader
€229,00

Actie Actie

DF001G
40V Max XGT
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Dé vervanger  
voor gesnoerd
GA005G de haakse slijper die op 
toeren blijft zodat je sneller werkt

Duurzame, energiezuinige 
en onderhoudsvrije 
koolborstelloze motor

Voorzien van soft start 
en heropstartbeveiliging

Gereedschapsloos 
te verstellen en 
te verwisselen 
beschermkap

AFT schakelt 
de machine uit
bij plotselinge 
reductie in toeren

De GA005G is voorzien van 
een rem waardoor de schijf 
snel stilstaat

GA005G
40V Max XGT

Louis Buskens,  
Smederij Louis Buskens, 
Eindhoven 
Mochten er nog twijfels bestaan of een 
accuslijper een goede vervanger is voor 
een gesnoerd exemplaar, probeer dan 
zeker de nieuwe 40V Max machines;  
de GA005G of GA008G. Ook Louis,  
die ook de nieuwe 40V Max reciprozaag 
wel eens wilde proberen, is er zeker  
van dat je heel snel bent overtuigd.  
Naast het feit dat ze enorm krachtig zijn, 
zijn het ook gebruiks vriendelijke machines. 
De nieuwe beschermkap is snel, eenvoudig 
en gereedschapsloos te verstellen. 

Ook aan de veiligheid is gedacht;  
beide slijpers zijn uitgerust met Active 
Feedback sensing Technology (AFT).  
AFT treedt in werking bij plotselinge 
reductie in toeren of bij klemmen van  
de slijpschijf in het materiaal en schakelt 
de machine automatisch uit. De GA005G 
is een extra veilige machine die voorzien 
is van een rem waardoor de schijf snel 
stilstaat. Let op: zolang de gesloten 
beschermkap nog niet beschikbaar  
is alleen gebruiken voor afbramen.

GA005GZ
40V Max XGT

GA008GZ
40V Max XGT

BL4025 (191B36-3)
40V Max XGT

BL4040 (191B26-6)
40V Max XGT

40V Max Haakse Slijper 125 mm 
wordt geleverd zonder accu’s en lader
€209,00

40V Max Haakse Slijper 125 mm 
wordt geleverd zonder accu’s en lader
€189,00

18V Haakse slijper 125 mm wordt 
geleverd zonder accu’s en lader,  
in Mbox, met vastzetschakelaar
€179,00

DGA504ZJ
18V LXT

2,5 Ah tank inhoud, 0,71 kg. 
Laadtijd 28 minuten
€125,00

4,0 Ah tank inhoud, 1,0 kg. 
Laadtijd 45 minuten
€175,00

Actie

Actie

Actie



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.  

FOL516

makita.nl
(040) 206 40 40

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

één met Makita

Het 18V LXT platform telt inmiddels meer dan 200 machines voor de professional in bouw, industrie, schoonmaak  
en groenvoorziening. Dat assortiment blijft Makita uitbreiden, want het voorziet in de behoeften van veel gebruikers. 
Het XGT platform komt naast LXT te staan voor de zwaardere toepassingen. Ook in tuin en parkgereedschap worden 
XGT machines verwacht én wordt het LXT assortiment verder uitgebreid. W
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Ook professionals in 
het groen omarmen de 
bewezen accu techniek
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