
Een vellingkant, profiel 
of sponning frezen met 
één freesmachine

XGT radiaal afkorter.
Compact, krachtig, stil.
Perfecte combinatie: XGT en Efficut

Twan de Turck, Twan Bouwservice, Esbeek 
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Ben jij klaar  
voor meer?

In deze M een heel gevarieerd aanbod aan onderwerpen, deels 
rondom het thema afwerking. Dus frezen, schuren, tacken en 

spuiten, Makita heeft er mooie producten voor. Ike legt je graag 
de werking van de kopieerfrezen met mal uit, want de DRT50 

met z’n vele voeten heeft allerlei nuttige toepassingen. 

Echt trots op
Een product waar we echt trots op zijn is de nieuwe XGT 

afkortzaag. Sowieso begint het XGT assortiment in snel tempo 
meer vorm te krijgen met prachtige producten die een krachtige 

aanvulling zijn op het LXT assortiment. Beide platforms  
zullen naast elkaar bestaan en voor veel gebruikers zal  

LXT uitstekend voldoen. Wie nog veeleisender is komt aan 
 zijn (m/v) trekken met XGT. 

YouTube, bekijk het
Terug naar die XGT afkortzaag. Wat een machine. Ike heeft er 

maar liefst 13 minuten voor nodig gehad om hem deskundig in 
beeld te brengen in een YouTube film. De souplesse  

waarmee deze afkorter door dik en hard hout heen gaat  
zonder noemenswaardige verlaging van het toerental laat  

zien dat XGT echt meer mogelijk maakt. 

Meer XGT
Daarnaast staan er een paar XGT boorhamers en brekers in 
de planning om je professionele vingers bij af te likken. Veel 

snoerloze machines evenaren hun gesnoerde uitvoeringen 
inmiddels in kracht. Dat nu ook zware hamers uitstekend werk 
laten zien op accu is veelbelovend voor de verdere toepassing 

van LXT én XGT. 

Registreer voor gratis artikel met Makita app
We laten al wat langer in de M’s meer van ons assortiment 

accessoires en verbruiksartikelen zien. Op pagina 5 vind je een 
heel kleine greep uit onze frezensets. Het hele assortiment 

frezen is vele malen groter; je vindt ze allemaal op onze website. 
Inmiddels heeft Makita ook prachtige toolholders beschikbaar. 

Alweer een heel kleine greep vind je op pagina 7. De 
kwartaalactie maakt het mogelijk om een Makita toolholder met 

riem gratis te bemachtigen bij aankoop van een actieproduct. 
Wist je dat registratie van je aankoop om zo’n gratis artikel te 

krijgen tegenwoordig wel heel makkelijk wordt via de app. Vele 
tienduizenden Makita fans gingen je al voor, dus als je ‘m nog 

niet hebt gedownload in de Android of Apple store: nu doen, en 
je registratie voor de actie en verlengde garantie is zo gepiept.

Danny de Bont
Teamleider Adviseurs

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

Jaargang 19 uitgave 69,  
Juli 2021. Het M magazine  
is een blad van Makita dat  
zes keer per jaar verschijnt. 
 
Wil je het M magazine gratis 
ontvangen? Meld je aan op  
makita.nl/registratieformulier

Deze M is gedrukt op  
FSC papier en verzonden  
in bio-afbreekbare folie.

Koop een actie-machine en 
ontvang een gratis Makita 
toolholder met riem

Koop een actie 
accutuinmachine 
en ontvang een gratis 
Makita LXT 18 V luchtpomp*

Van 1 juli tot en met 30 september 2021  
ontvang je een gratis Makita toolholder  
met riem bij aankoop van een actie-machine. 
Registreer je aankoop in de Makita app of op 
actie.makita.nl en de toolholder met riem  
wordt gratis opgestuurd. Op makita.nl kan je  
zien welke machines mee doen aan de actie. 
Lees de voorwaarden op makita.nl/aanbieding 
om teleurstellingen te voorkomen.

Van 1 juli tot en met 30 september 2021 ontvang 
je een gratis Makita luchtpomp bij aankoop van een 
LXT 18 V accutuinmachine, vanaf €90,00 excl. BTW. 
Registreer je aankoop in de Makita app of op actie.
makita.nl en de luchtpomp wordt gratis opgestuurd. 
Op makita.nl kan je zien welke machines mee doen 
aan de actie. Lees de voorwaarden op makita.nl/
aanbieding om teleurstellingen te voorkomen.

Aanbiedingen
Gratis  
Makita 

toolholder 
met riem

E-05125 

Toolholder 
t.w.v. €52,50

E-05337 

Riem 
t.w.v. €16,50

Deze actie is geldig voor  
machines met dit icoon.

Actie

Gratis 
LXT 18 V 

luchtpomp 
*Excl. accu’s en lader

DMP180Z
LXT 18 V

Luchtpomp
(excl. accu’s en lader)
€95,00
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DRT50ZJX2
LXT 18 V

Wordt geleverd zonder accu’s en 
lader, met diverse voeten in Mbox.
€275,00

Hoogwaardige 
koolborstelloze motor

Bijzonder sterke 
en veelzijdige accu 
kantenfrees

De soft start functie zorgt ervoor 
dat de machine rustig start

Uitwisselbaar met alle voeten: en 
tevens te gebruiken als bovenfrees

Constante rotatiesnelheid
ongeacht de werkbelasting
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De DRT50 is een allround machine die met behulp van verschillende 
voeten gemakkelijk is om te bouwen voor verschillende bewerkingen.  
Zo kun je de DRT50 gebruiken als bovenfrees, trimmer en kantenfrees. 
Bij aankoop van de machine worden er meerdere voeten standaard 
meegeleverd. De voeten zijn uitwisselbaar met de RT0700C 230 V 
boven- kantenfrees. 

De DRT50 is voorzien van een instelbaar toerental voor een snelle en 
zuivere afwerking en de soft start functie zorgt ervoor dat de machine 
rustig start. Door de elektronische sturing van de toeren, wordt er 
ongeacht de werkbelasting een constante rotatiesnelheid geboden.  
De DRT50 is dus met recht een bijzonder veelzijdige accu kantenfrees 
te noemen.

Een vellingkant, profiel 
of sponning frezen met 
één freesmachine

5

A-88054 D-53534 D-53540 

Frezenset 12-delige met een 
schachtdiameter van 8 mm bestaande 
uit de volgende frezen : 1x kopieerfrees, 
1x zwaluwstaartfrees, 3x groeffrezen, 
3x kantenfrezen, 1x holprofielfrees, 
V-groeffrees, 2x profielfrezen.  
€139,00

Daarnaast zijn er natuurlijk ook verschillende accessoires verkrijgbaar 
zoals allerlei soorten frezen, kopieerringen en parallelgeleiders. 

Freesset afrondfrees 8 mm 4-delig 
De 4-delige frezenset is ideaal voor een 
houtbewerker. Afrondfrezen zijn ideaal om 
kanten van houten werkstukken af te werken. 
Hierdoor ontstaat een strak eindresultaat. 
€65,00

Frezenset 6-delige met een schachtdiameter 
van 8 mm bestaande uit: groeffrees 6 mm, 
groeffrees 10 mm, groeffrees 12 mm, 
afrondfrees met kogellager, Romeinse 
ogieffrees, holprofielfrees. 
€75,00

196612-6 198987-9 195563-0 195562-2 

Trimvoet 
Met de trimvoet plaatwerk 
zonder enig probleem 
trimmen op de vorm van de 
onderliggende plaat.
€28,50

199140-0

Geleiderail

194579-2

Geleiderailadapter

Kantelvoet 
Met de kantelvoet kun je 
eenvoudig een vellingkant 
maken aan de rand van het 
werkstuk. Hierbij kun je de hoek 
vrij instellen van -30˚ tot 45 ˚.
€35,00

Bovenfreesvoet
De machine is ook geschikt om 
te gebruiken als bovenfrees, 
hiervoor plaats je hem in 
de bovenfreesvoet. Deze 
combinatie is dan ook geschikt 
voor 6 én 8 millimeter frezen. 
Met een apart verkrijgbare 
geleiderailadapter kun je de 
machine dan ook gebruiken met 
de Makita geleiderail 
€121,00

Afstandvoet 
In bepaalde situaties kan het 
voorkomen dat je dieper in een 
hoek van een werkstuk wilt 
frezen. Makita heeft hier een 
oplossing voor: een afstandvoet
Met de afstandvoet is het 
mogelijk om te frezen buiten de 
machine-as waardoor je dichter 
tegen een rand kunt frezen. 
De afstand van het hart van de 
frees tot de aanslag is dan maar 
18 millimeter. 
€101,00

De frezen zijn geproduceerd van 
hardmetaal van hoge kwaliteit. 
Dit geeft de frezen een lange 
levensduur. De frezen beschikken 
over 2 snijvlakken per frees. 
Hierdoor leveren de frezen  
een strakke en nauwkeurige 
afwerking. Bovendien zijn de  
frezen geslepen onder een hoek, 
dat ze geschikt maakt voor 
nauwkeurige werkzaamheden.

DRT50ZJX2
LXT 18 V

Actie
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Boor-/schroefmachine en hand- 
gereedschap holster. Wordt geleverd  
zonder handgereedschap.
€52,50

 
Ideaal in combinatie met E-05337  
gereedschapsriem met snelsluiting. 
€16,50

Handgereedschapset 87-delig. Inhoud: 40-delige schroefbitset,  
5-delige steek-ringsleutelset, inbusset, 23-delige doppenset,  
1/2”-ratel, dubbelzijdige ratelsleutel met 1/4” en 3/8” aansluiting  
2x dopadapters, 3x bougiedoppen, combinatietang, verstelbare 
moersleutel, ratel bitschroevendraaier en een aantal diversen. 
€110,00

Hamer en gereedschapshouder.  
Wordt geleverd zonder handgereedschap.
€25,00

 
Ideaal in combinatie met E-05337 
gereedschapsriem met snelsluiting. 
€16,50

Handgereedschapset 120-delig.
Inhoud: 50-delige schroefbitset, 7-delige 
steek-ringsleutelset, 48-delige doppenset 
met adapters, inbusset, 3/8” ratel, 1/4” 
bitschroevendraaier en 12 diversen.
€105,00

Gereedschapsgordel 3-delig.  
Wordt geleverd zonder 
handgereedschap.
€107,50

E-05169 

E-06616  

E-05125 

E-08458  

E-05228  

Gereedschap ligt overal en je bent altijd wel wat kwijt. Daarom heeft Makita 
vele opbergmogelijkheden ontwikkeld om al je gereedschap netjes bij elkaar te 
houden. Denk hierbij aan gereedschapshouders, gereedschapsriemen, koffers 
en tassen. De gereedschapshouders, koffers en tassen zijn gemaakt van stevige 
materialen en zijn hierdoor bestendig tegen zware werkomstandigheden.

Bekijk het hele 
assortiment 
toolholders

Bekijk het hele 
assortiment 
handgereedschap

Er wordt mij met enige regelmaat gevraagd hoe kopieerfrezen  
werken. Wat is nu de beste kopieerring, welke frees hoort daarbij  
en waar moet je rekening mee houden als je een mal gaat maken?  
En in plaats van direct een antwoord te geven kom ik meestal zelf  
met een aantal vragen. En dat komt omdat de kopieerring, frees en 
mal van elkaar afhankelijk zijn. Een kopieerring heeft een flens met 
een uit- en inwendige diameter en een hoogte. De uitwendige diameter 
moet afgestemd zijn op de minimale radius van de mal; de inwendige 
diameter van de flens op de diameter van de stiftfrees en de hoogte  
op de dikte van de mal.
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Vraag het Ike

Kopieerfrezen 
met een mal

Als je vanuit het uiteindelijke werkstuk 
werkt meet je eerst de minimale 
radius van dat werkstuk. Die bepaalt 
de diameter van de groeffrees. In dit 
voorbeeld ga ik in hout een uitsparing 
frezen met een afmeting van 60 x 40 
mm met een 4 mm radius.

Minimale radius in het voorbeeld is  
4 mm. De diameter van de frees wordt 
dan 8 mm (radius x 2 = diameter).  
Ik werk met een bovenfrees met  
8 mm spanopname. De juiste frees  
is in dit geval D-10067.

Groeffrees ø 8 mm
Te frezen vorm
60 x 40 mm r=4 mm

Kopieerring
Flens buiten: ø 12 mm
Flens binnen: ø 10 mm
Flenshoogte = 9 mm

Freesmal uitsparing
64 x 44 mm r=6 mm
Dikte mal min 10 mm

Op basis van de diameter van de 
stiftfrees kies je een kopieerring die  
een iets grotere binnendiameter heeft.

De diameter van de stiftfrees is 8 mm. 
Ik kies op basis daarvan voor een 
kopieerring met een binnendiameter 
van 10 mm. De juiste kopieerring is 
164388-3. De buitendiameter is  
12 mm en de flenshoogte is 9 mm.

Groeffrees ø 8 mm
Te frezen vorm
60 x 40 mm r=4 mm

Kopieerring
Flens buiten: ø 12 mm
Flens binnen: ø 10 mm
Flenshoogte = 9 mm

Freesmal uitsparing
64 x 44 mm r=6 mm
Dikte mal min 10 mmHet verschil tussen de buitendiameter 

van de frees en de binnendiameter  
van de kopieerring is 2 mm. 

De uitsparing in de mal moet dus 
rondom 1 mm groter worden dan het 
uiteindelijke werkstuk. De hoogte van 
de flens van de kopieerring is 9 mm, 
dus de mal moet een minimale dikte 
van 10 mm hebben anders raak je  
het werkstuk.

Groeffrees ø 8 mm
Te frezen vorm
60 x 40 mm r=4 mm

Kopieerring
Flens buiten: ø 12 mm
Flens binnen: ø 10 mm
Flenshoogte = 9 mm

Freesmal uitsparing
64 x 44 mm r=6 mm
Dikte mal min 10 mm

Bekijk het hele 
assortiment 
kopieerringen

Met de toolholder 
van Makita heb je 
alles bij de hand

Opgeruimd klussen 
werkt fijner

Je ziet in dit voorbeeld dat de groeffrees, 
kopieerring en mal van elkaar afhankelijk 
zijn. In dit voorbeeld werk ik vanuit het 
uiteindelijke werkstuk. Maar ook wanneer 
je vanuit een bestaande mal werkt. Of je 
hebt al een kopieerring waarmee het wilt 
gaan werken. Je stemt altijd de groeffrees, 
kopieerring en mal op elkaar af zoals 
hierboven uitgelegd. Alleen dan vanuit  
een andere invalshoek. 



Ben jij klaar 
voor meer?
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Accumachines kunnen steeds meer en dus stel jij steeds hogere eisen: diepere 
zaagsnedes, grotere gaten, langere schroeven. De LXT 18 V lijn van Makita brengt  
je ver, maar als je nóg meer wil biedt Makita XGT 40 V Max. Dankzij innovaties in 
accucellen, laadtechnologie en digitale communicatie tussen machine, accu en lader 
en toepassing van sterke borstelloze motoren en veilheidstechnologie komen meer 
mogelijkheden binnen bereik van accu. Zo werkt Makita aan een platform náást LXT 
voor vakmensen in bouw, industrie, groenvoorziening en schoonmaak dat snoeren en 
brandstof grotendeels overbodig maakt. Het XGT assortiment breidt snel uit. Hiernaast 
een overzicht van de belangrijkste XGT productgroepen, of kijk op makita.nl/xgt. 

Wat XGT allemaal kan vind je terug in de eerste XGT breekhamer met twee accu’s.  
Dat is 80 V Max en dat doet niet onder voor vergelijkbare machines op snoer.

XGT groeit door

RS002GZ
XGT 2x 40 V Max

HM002GZ03
XGT 2x 40 V Max

XGT 40 V Max producten gefotografeerd op het dak van 
het nieuwe Kenniscentrum dat in Eindhoven in aanbouw is.

Wordt geleverd zonder accu’s en lader, in doos. 
De RS002G is een XGT 40 V Max cirkelzaag 260 mm met achterhandgreep en wordt 
standaard geleverd met Efficut zaagblad. De cirkelzaag heeft een verstekinstelling 
tot 56°. De soft start functie zorgt voor een rustige start en de elektrische rem zorgt 
voor een snelle stop van het zaagblad bij het uitschakelen van de machine.
€429,00

Wordt geleverd zonder accu’s en lader, in koffer. 
De HM002G is geschikt voor het breken van wanden, gaten voor doorvoer breken in 
steen en beton en het opruwen van betonnen wanden, vloeren en asfalt. Ook kan de 
machine tegel-, dek- en smeervloeren breken en verwijderen. Aardpennen slaan,  
bevroren of vaste grond vrij maken middels spaden of los zand aanstampen  
is ook geen probleem voor de HM002G.
€699,00

Deskundig advies
Ben je van het type ‘eerst zien, dan geloven’ vraag dan een 
demonstratie aan bij een van de 8 Makita Adviseurs op  
www.makita.nl/adviseursteam. Die komen graag naar je toe  
met hun Rijdende Showroom voor persoonlijke uitleg en advies.  
En als je kennis wil maken met de volledige breedte van het  
LXT en XGT assortiment en wil weten welke machines voor jou  
de beste keus zijn, maak dan een afspraak voor bezoek aan  
het Makita Kenniscentrum in Woerden of Eindhoven. 

Actie

Actie
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Technisch zeer uitgebreide 
216 mm radiaal afkortzaag

Continu nauwkeurige weergave 
van zaaglijn  door gebruik van 
schaduwsysteem

Beschikt over soft start 
en constant toerental

Uitgerust met Auto-start
 Wireless System (AWS)

Standaard uitgerust met 
Efficut zaagblad

LS002GZ01
XGT 40 V Max

11

Zeer tevreden 
met overstap 
naar 40 V Max

Overtreffende trap

Bekijk hier de video over 
de XGT afkortzaag

Twan de Turck,  
Twan Bouwservice, Esbeek 
Twan de Turck van Twan Bouwservice in Esbeek is een 
enthousiaste Makita gebruiker. Veel van wat hij aan gereedschap 
inzet komt uit Eindhoven. Toen hij geconfronteerd werd met diefstal 
van zo goed als al zijn 18 V machines stapte hij over op Makita  
40 V Max, waarmee hij inmiddels al een aardig assortimentje  
heeft opgebouwd. Twan toont zich zeer tevreden: “Die 18 V en 
2x18 V vond ik prima machines, maar ik wil nou eenmaal altijd  
het beste. Voor mijn klanten en voor mezelf, en dus ben ik 
ingestapt in die nieuwe 40 V lijn, en daar heb ik geen spijt van.  
Het assortiment breidt snel uit, dat kun je aan Makita overlaten.  
Ik zat echt te wachten op die afkortzaag.”

Zonder accu’s en lader, in doos
€679,00

LS002GZ01
XGT 40 V Max

20.000 popnagels 
Twan Bouwservice doet alle voorkomende 
werkzaamheden in nieuwbouw, aanbouw 
en renovatie. We bezochten Twan bij  
zijn huidige project. Een bijzondere villa 
in Tilburg. Twan: “Deze villa zetten we  
met een modulair systeem in elkaar.  
In totaal heb ik er zo’n 20.000 popnagels 
in verwerkt. Ook met Makita.  
Die DRV250 is een super apparaat.  
Deze bouwmethode noem ik wel eens 
Meccano voor volwassenen.” Maar  
dat terzijde, we kwamen voor de  
XGT afkortzaag. 

Overtreffend, mede 
dankzij Efficut blad
Het ziet er naar uit dat we de testzaag niet terugkrijgen, zo  
tevreden was Twan er mee. Hij was al van gesnoerd afkorten 
overgestapt op 2x18 V van Makita, maar de XGT was toch van de 
overtreffende trap. De compactheid en de kracht zijn overtuigend 
beter dan zijn vorige accu afkorter. En één 40 V accu is toch weer 
handiger dan 2 stuks 18 V. Helemaal tevreden was Twan over de 
zaagkwaliteiten: “Ongekend wat de combinatie van machine en 
zaagblad doen. Dat zaagblad is heel dun, rustig en stil. Wat een 
verschil, dit zou iedereen moeten weten.” Twan heeft het over  
het speciale Makita Efficut zaagblad dat standaard op nagenoeg 
alle zagen van Makita zit. Omdat Twan met zijn afkorter alles van 
ruw- tot afbouw en van klein tot groot zaagt is hij ook zeer te 
spreken over de maximale zaagcapaciteit van de LS002G. Die is 
namelijk 70 x 312 mm. Echt veel voor zo’n compacte machine  
die makkelijk in de bus past. 

Stofvrij 
De LS002G is voorzien van AWS. Dankzij de Bluetooth verbinding 
start de stofzuiger zodra de AWS machine aan gaat. De twee 
stofpoorten zorgen voor een optimale stofafzuiging. De instelling 
van de zaaglijn werkt met een schaduwlijn. Bij vol daglicht is die 
ietsje minder zichtbaar dan een laser vond Twan, maar verder is  
die prima handig en snel in te stellen. 

Actie
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De kleinste
LXT machines
Ken je deze al?

Beter zicht met dubbele LED verlichting

Ideaal voor in de afbouw, 
interieurbouw en keukenmontage

DDF487Z
LXT 18 V

DHR171ZJ
LXT 18 V

Makita heeft binnen het LXT 18 V platform machines van lichte 
tot zware werkzaamheden. Hier laten we een aantal machines 
zien. Ze zijn compact in hun formaat en geschikt voor lichtere 

bewerkingen. De kleinste machines met LXT 18 V accu, met de 
prestatie die je gewend bent van een 18 V machine. Als zodanig 

kun je ze prima met een 2.0 Ah accu gebruiken. Dat geeft een 
goede balans aan de machine, en werkt lichter. 

DJR188ZJ
14,4/LXT 18 V

DHS660ZJ
LXT 18 V

DDF083ZJ
LXT 18 V

Reciprozaag. Wordt geleverd 
zonder accu’s en lader, in Mbox.
€185,00

Cirkelzaag 165 mm Wordt 
geleverd zonder accu’s  
en lader, in Mbox.
€269,00

Boor-/schroefmachine
Wordt geleverd zonder  
accu’s en lader, in Mbox.
€109,00

DTW180ZJ
LXT 18 V

DTW181ZJ
LXT 18 V

Slagmoersleutel met 3/8” 
vierkant aansluiting
Wordt geleverd zonder  
accu’s en lader, in Mbox.
€139,00

Slagmoersleutel met  
1/2” vierkant aansluiting
Wordt geleverd zonder  
accu’s en lader, in Mbox.
€139,00

Specifiek ontwikkeld voor lichtere 
boor-/schroefwerkzaamheden

2 functies: 
boren en schroeven

Langere levensduur machine 
door nieuwe ontwikkelde 
koolborstelloze motor

DHR171ZJ
LXT 18 V

Boorhamer. Wordt geleverd 
zonder accu’s en lader, met 
stofafzuiging, in Mbox.
€185,00

Koolborstelloze motor zorgt 
voor constant toerental

Uiterst lage trillingen danzij 
specifiek ontwerp

Snelle en sterke SDS-PLUS boorhamer 
met bijzonder lage trillingen

Ideaal boorbereik voor gaten tot 
12 mm, maar kan tot 17 mm in beton

Standaard geleverd met stofafzuiging 
en is eenvoudig aante sluiten op 
een (accu) stofzuiger

DTD157Z
LXT 18 V

DDF487Z
LXT 18 V

DTD157RAJ
LXT 18 V

DDF487RAJ
LXT 18 V

DHS660RTJ
LXT 18 V

DDF083RTJ
LXT 18 V

DHR171RTJ
LXT 18 V

Slagschroevendraaier.  
Wordt geleverd zonder  
accu’s en lader, in doos.
€129,00

Boor-/schroefmachine.  
Wordt geleverd zonder  
accu’s en lader, in doos.
€95,00

Ook verkrijgbaar in een 
uitvoering met 2,0 Ah accu  
(2 st), lader, in Mbox.
€345,00

Ook verkrijgbaar  
met 2,0 Ah accu (2 st), 
lader, in Mbox.
€309,00

Ook verkrijgbaar met 5,0 Ah 
accu (2 st), snellader, in Mbox.
€509,00

Ook verkrijgbaar met 5,0 Ah 
accu (2 st), snellader, in Mbox.
€349,00

Ook verkrijgbaar met 5,0 
Ah accu (2 st), snellader, 
stofafzuiging, in Mbox.
€425 ,00

Actie Actie Actie Actie

Actie Actie Actie Actie
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Vlakschuurmachines 
Voordat de laatste afwerking zoals schilderen of kitten plaats kan vinden, 
moet er eerst geschuurd worden. Een vlakschuurmachine is hiervoor 
ideaal. Door de rechte schuurzool is het gemakkelijker om in de hoeken 
 te schuren in vergelijking met een excenter schuurmachine. Kies voor  
een vlakschuurmachine zoals de BO4900V voor grotere oppervlakten  
voor het snel, maar gecontroleerd schuren van bijvoorbeeld een deur.  
Ook beschikt de BO4900V over variabele toerenregeling wat schuren van 
zowel grote vlakken met hoog toeren, als schuren van gedetailleerdere 
objecten met een lager toerental mogelijk maakt. De BO4565K is met  
de toevoeging van een driehoek schuurvel ideaal voor het schuren van 
moeilijk bereikbare plaatsen en hoeken zoals bijvoorbeeld een trap. 

Wat is het verschil tussen rood en wit schuurpapier?
Rood schuurpapier is bij iedereen bekend, maar wist je ook  
dat er wit schuurpapier is? 

Wit schuurpapier bestaat uit aluminiumoxide schuurvel  
met calcium stearaat. Het calcium stearaat zorgt ervoor  
dat het schuurpapier niet volloopt bij het schuren van  
gelakte oppervlakken zoals geschilderde deuren of kozijnen.  
Je hoeft hierdoor minder vaak van schuurmiddel te wisselen. 
Dus moet je de volgende keer gelakte deuren schuren?  
Kies dan voor wit schuurpapier. Wil je een onbehandeld  
hout schuren? Gebruik dan rood schuurpapier.

Pin tackers  
Makita heeft een breed assortiment aan 
tackers waarmee je nieten, nagels, brads of 
pins kunt schieten. Vooral de pins zijn zeer 
geschikt voor de fijne afwerking en daarmee 
uitermate geschikt voor het vastzetten van 
lichte materialen zoals bijvoorbeeld sierlijsten, 
architraven en ornamenten. Het voordeel 
hieraan is dat dat gaten niet dichtgesmeerd  
en geschuurd hoeven te worden voor het 
schilderen. De gaten zijn zo klein dat ze direct 
overgeschilderd kunnen worden. De DPT353  
is een pintacker op het LXT 18 V platform,  
die met een volle acculading (5,0 Ah) ongeveer 
5300 pins kan schieten. Daarnaast is de 
machine voorzien van een beveiligings-
mechanisme tegen het ongewild schieten van 
pins en heeft een uitzonderlijk lage terugslag. 

RVS pins beschikbaar
Naast stalen pins heeft Makita ook RVS pins 
beschikbaar. Handig voor als je buiten iets wilt 
bevestigen maar je niet wilt dat het gaat 
roesten. Let wel op; sommige houtsoorten 
(zoals eiken) bevatten looizuur. Bij het gebruik 
van RVS pins kan het voorkomen dat je zwarte 
vlekken krijgt in het hout.  
 
Wil je er zeker van zijn dat je je werkstuk niet 
beschadigd? Gebruik dan het meegeleverde 
rode neusstuk van de pintacker.

De juiste machine 
voor fijne afwerking
Schuren, tacken en spuiten

Wordt geleverd in doos.
€239,00

Wordt geleverd in koffer.
€95,00

Wordt geleverd zonder  
accu’s en lader, in Mbox.
€329,00

Wordt zonder accu’s en lader, in koffer,  
met patroonhouder 215 mm en 600 ml
€255,00

Wordt geleverd met 2,0 Ah accu (1 st), lader, 
koffer, patroonhouder 215 mm en 600 ml
€259,00

BO4900V
230 V

BO4565K
230 V

DPT353ZJ
LXT 18 V

DCG180ZXK
LXT 18 V

CG100DSAX
CXT 12 V Max

Voor de fijne afwerking heeft Makita vele machines in het 
assortiment die het eenvoudig maken om iets netjes op te 
leveren. Op deze spread worden drie groepen uitgelicht.

Lijm- en kitspuiten 
Het lijmen van plinten of het afwerken van open naden  
van het aanrechtblad, een kitspuit komt altijd van pas. 
Makita heeft meerdere accu kitspuiten in het assortiment, 
waaronder de DCG180 op het LXT 18 V platform. Deze wordt 
standaard geleverd met twee patroonhouders. Hiervan is  
er één geschikt voor de meest voorkomende kitpatronen,  
de andere patroonhouder heeft een inhoud van 600 milliliter 
en is geschikt voor het plaatsen van worsten of voor het 
opzuigen van kit of lijm uit een emmer.

Toerenregeling
De kitspuit is voorzien van toerenregeling, die achterop de 
machine zit. Deze is af te stemmen op de snelheid waarmee 
je zelf beweegt, de hoeveelheid kit of lijm die je wilt hebben 
en op de viscositeit van de kit of lijm. De toeren voor een 
mooie aanzet en afwerking kunnen ook geregeld worden 
door middel van de schakelaar.
 
Na het kitten gaat de spanning van de drukstaaf af, zodat 
deze in één beweging naar achteren bewogen kan worden 
om het kitpatroon te kunnen verwijderen. De afgenomen 
spanning op de drukstaaf gaat druipen tegen.

De kitspuit is voorzien van ledverlichting voor het verbeteren 
van het zicht bij slecht verlichte ruimten.
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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. 

FOL553

makita.nl
(040) 206 40 40

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

Het Makita tuin- en parkassortiment voor professional en veeleisende particulier blijft zich uitbreiden.  
Het gemak van het LXT accu platform wordt steeds bekender. Zo makkelijk als je de accu overklikt voor  
een andere klus. Kijk voor de lopende aanbiedingen op makita.nl/aanbieding

Ook professionals in 
het groen werken met 

dezelfde LXT accu
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2x18 V Bosmaaier U-greep, zonder accu’s en lader, 
in doos. De DUR369 is ideaal voor middelzwaar 
maaiwerk en voor het maaien van slootkanten, 
gras en ander ruw materiaal. Zowel een draadkop, 
maaikop kunststof messen als een snijmes worden 
standaard meegeleverd.
€349,00

DUR369AZ
LXT 2x18 V

Asymetrisch stuur zorgt 
voor meer ergonomie

Ideaal voor slootkanten 
door hoog geplaatste motor

DUR369AZ
LXT 2x18 V

Automaatstand voor 
1,5 keer langer werken

Gratis 
LXT 18 V    

 luchtpomp* 
bij aanschaf van een  

actie-machine
*Excl. accu’s en lader
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