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Inhouds-
opgave

Wist je dat
Wist je dat Makita 5 adviseurs heeft, waarvan 
4 in een Rijdende Showroom? Die mannen 
komen bij je langs, geven advies, beantwoorden 
vragen, vertellen je over onze nieuwste 
innovaties en delen hun kennis over de 
machines en accessoires van Makita. 
Kennis delen vinden we belangrijk bij Makita. 
Zo belangrijk zelfs dat we een heuse Kennis-
deler in huis hebben: Ike. Voor hen die dat nog 
niet wisten: Ike bestaat echt. Hij verzorgt de 
trainingen, de YouTube video’s, het Kennis-
centrum op de website en hij beantwoordt 
vragen. Ook jij kunt hem jouw vragen stellen 
bij ‘Vraag het Ike’, kijk maar op de homepage 
van onze website. Dat wordt al jaren door veel 
Makita gebruikers gedaan. Het zijn vaak heel 
serieuze vragen, en iedereen krijgt een 
antwoord. Een kleine selectie uit alle vragen 
kun je vinden op paginas 8 en 9. Tussen al die 
duizenden vragen zaten ook een paar 
juweeltjes. Zoals ‘wat was de echte voornaam 
van de president die Ike genoemd werd’. 
Van iemand die een kruiswoordpuzzel zat te 
maken. Of ‘wat is de kleurcode van Makita 
blauw’. Van iemand die zo’n fan is dat hij de 
babykamer in die kleur wilde schilderen. De 
vragen gesteld op ‘Vraag het Ike’ waren ook 
een bron van inspiratie voor de Wist je datjes 
die we in deze M hebben opgenomen. Al zit er 
maar één tip tussen waar jij wat aan hebt dan 

vinden we dat al mooi. We proberen de M 
iedere keer weer zo gevarieerd mogelijk te 
maken. Voor elk wat wils. Stiekem is er het 
nodige over zagen in geslopen. Dat heeft te 
maken met ons eigen enthousiasme voor de 
innovaties op dat gebied. De nieuwe radiaal 
afkortzaag op accu met een capaciteit van 
maar liefst 260 mm bijvoorbeeld. Werkt op 
2 accu’s en daardoor heeft hij net zoveel 
kracht als met snoer. Dick en Frank waren 
aangenaam verrast, lees hun verhaal op pagina 
4. Bijzonder is de zijgeleiding, waardoor de 
machine heel compact is.  En mocht je bij 
pagina 14 nou denken ‘hé, die invalzaag heb 
ik op pagina 3 toch ook al gezien?’, dan wil ik 
daar hier al op wijzen. Die van pagina 3 is op 
accu, die op pagina 14 is op snoer. Niet alleen 
zie je het verschil haast niet meer, je merkt 
het ook niet meer als je er mee zaagt. 
Gebruik vooral het Efficut zaagblad. 
Misschien iets duurder dan wat je gewend 
bent, maar de investering meer dan waard. 

Danny de Bont
Teamleider Adviseurs 
Telefoon 06 - 20 21 08 88
E-mail d.d.bont@makita.nl
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Continu efficiënt zagen 
dankzij automatische 
snelheidscontrole

De ingenieurs van Makita hadden nauwkeurigheid en snelheid in gedachten toen zij deze nieuwe invalcirkelzaag op accu 
ontwierpen. De machine wordt aangedreven door twee 18 V accu’s waardoor je de kracht van 36 V ervaart. En dankzij het constante 
toerental en de koolborstelloze motor zaagt je soepel, snel en energiezuinig.

Nieuw: 
invalcirkel-
zaag op 
accu

Deze machine is ideaal voor het nauwkeurig en splintervrij op maat 
zagen van plaatmaterialen, massieve houten panelen en voor het 
uitzagen van rechte uitsparingen. De zaag heeft een variabele 
toerenregeling, die via een draaiknop een bereik mogelijk maakt van 
2.500 - 6.300 toeren per minuut. Net als diverse andere Makita 
machines, maakt de DSP600 gebruik van Automatic Torque Drive 
Technology die elektronisch de zaagsnelheid en het koppel aanpast. 
Deze sturing behoudt bij weerstand de constante snelheid om soepel 
en efficiënt te kunnen blijven zagen. Er is ook een softstartfunctie voor 
een rustige start zonder schokken, hij beschikt over een rem en alsof 
dat nog niet genoeg is noemen we ook nog even de voorritsfunctie. 
Voorrits wat? Kijk even op pagina 12. We kunnen je verklappen dat het 
iets te maken heeft met splintervrij zagen.

Gemelamineerde spaanplaat

MDF

Laminaat

Hout

B-57320: 165 mm Efficut-zaagblad.  

Aantal tanden: 56 €60,00

Snel én splintervrij zaag je met: 

33

DSP600ZJ:  zonder accu’s en lader,  

in Mbox €439,00

DSP600
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DLS111ZU: zonder accu’s en lader,  

in Mbox met AWS-zender €699,00

DVC864LZX1: zonder accu’s en lader,  

in doos €449,00

 DLS111 DVC864L

Een greep uit ons assortiment cirkelzaagbladen voor de DLS111:

Dé nieuwe standaard 
in afkortzagen
Continu efficient afkorten dankzij  
automatische snelheidscontrole.

Langere standtijd en  
meer zuigkracht
Met geïntegreerd HEPA-filter.  
Houd niet van water.

B-08931: 32-tandsblad 

voor hout €54,00

B-09020: 60-tandsblad 

voor hout €79,00
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Makita mocht op werkbezoek komen bij Dick en Frank, 
twee monteurs werkzaam bij traprenovatiespecialist 
NEWstairs uit het Limburgse Weert. “Ik had niet verwacht 
dat-ie het qua capaciteit en kracht zou halen bij een 
gesnoerde”, geeft Frank de Werdt toe. De monteurs 
werken al twee weken met Makita’s eerste 260 mm radiaal 
afkortzaag, op accu. De mannen werken eigenlijk alleen 
met gesnoerde afkortzagen. Een machine die naast de 
tafelzaag de hele dag intensief gebruikt wordt. “Nee, niet 
gedacht dat die accumachine net zo veel aankan als een 
gesnoerde. En die toeren, hij kan toch wel een flink  
pakket doorzagen”, aldus Frank. 

“Niet gedacht dat 
die accumachine 
net zo veel 
aankan als een 
gesnoerde”

Unieke functies
Een aantal functies die direct opvielen waren onder andere de nieuwe 
zijgeleiding en de capaciteit om zowel links als rechts 60 graden te 
kunnen zagen. “Elke trap heeft weer een andere hoek, dus werken 
wij veel met gradenhoeken,” legt Dick de Kwaadsteniet uit,. “Onze 
gesnoerde afkorter kan maar één kant 60 graden en de andere kant 
tot 50 graden. Daar zitten wij wel vaak mee. Dit accumodel kan twee 
kanten 60 graden zagen, dat is voor ons een groot pluspunt.” 
NEWstairs heeft zich gespecialiseerd in het bekleden van betonnen 
en renoveren van houten trappen. Geen trap is hetzelfde en bij het 
renoveren komt het op de juiste hoek aan. 

Geen beperking in werkruimte meer
“De zijgeleiding,” gaat Dick verder, “die vind ik een heel stuk beter. 
De machine is daardoor veel compacter geworden. De gesnoerde 
schoot een heel eind door naar achteren vanwege de stangen daar, 
daarom hebben wij een uitsparing in de wand van de bus moeten 
maken omdat je anders geen plek had. Bij het accumodel hebben we 
dat niet meer nodig omdat hij niet meer zover naar achteren schuift.” 

Het gemak van AWS
De DLS111 is standaard uitgerust met het Auto-start Wireless 
System. Ofwel AWS. Aan de mannen de vraag wat ze van het 
AWS-concept vinden: “Goed. Je zit niet weer met een extra kabel te 
kijken. Ik kan hem willekeurig in de bus zetten en koppelen met de 
zaag. En hij verbindt zich vervolgens zelf. Het is ook makkelijk als je 
bij klanten binnen in huis aan het werk bent. Je hoeft geen stroom te 
vragen én je hebt bijna geen stof meer omdat de zaag ook dubbel 
afzuigt”, laat Frank weten. Op de vraag hoe zij nu tegen een 
accu-afkortzaag aankijken, riepen ze in koor: “Positief.”
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Vraag: Bandschroefmachine. Van het een op het andere 
moment gaat de schroef niet meer op diepte in de plaat. 
Blijft ca. 5 mm uit de gipsplaat steken. Hoe kan dat?

Vraag: : Hallo Makita, Ik was aan het puzzelen en stuitte op 
de volgende vraag: Wat is de voornaam van Ike? (6 letters).

Vraag: Hoi Makita. Ik heb een vraag. Toen ik een tijdje in 
Amerika werkte, kocht ik daar een setje schroefboormachines. 
Daardoor heb ik nu een zwarte 110 V lader DC10WB. Kan 
de DC10WB ook op 220 V? Kan ik of u deze lader intern 
aanpassen indien noodzakelijk?

Mijn naam is Ike en ik heb antwoord op al je vragen over Makita. Op onze website makita.nl 
omschrijf je de vraag en stel je hem aan mij. Op deze pagina een selectie van vragen die zoal 
gesteld worden. 

Vraag: Hallo. Ik probeer mijn nieuwe accu’s te registreren 
maar kan het serienummer niet vinden. Waar staan die op 
de accu’s? Ik heb de BL1850B.

Antwoord 
van

Antwoord 
van

Antwoord 
van

Dan staat de machine op linksom ingesteld. Zet hem op 
rechtsom en de schroeven gaan er weer keurig tot op 
diepte in.

De DC10WB is niet om te bouwen naar een 230 V 
uitvoering. Daar kunnen wij je helaas niet mee helpen. 
Overigens moet ik je er ook op wijzen dat producten die 
niet CE-gekeurd zijn in Europa niet gebruikt mogen worden. 
Dat geldt ook voor deze producten. Deze zijn alleen 
UL- genormeerd en deze normering is niet geldig in Europa. 

Registratie van Li-ion-accu’s en laders t.b.v. de 
verlengde garantie is niet meer nodig. Waar voorheen 
registratie op onze website nodig was om niet 1 maar  
2 jaar garantie te krijgen, wordt vanaf nu standaard  
2 jaar fabrieksgarantie verleend.

DFR550RTJ: 5,0 Ah accu (2st),  

snellader, Mbox   €505,00

DFR550ZJ: zonder accu’s en lader,  

in Mbox   €265,00

DFR550

Dwight van Dwight Eisenhower, de 34e president van 
de Verenigde Staten. Zijn bijnaam was Ike. Succes met 
de puzzel.

Antwoord 
van

1

2

3

4

5

6

Vragen van 
Makita gebruikers
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Vraag: Hallo Ike. Ik wil graag de babykamer Makita blauw 
schilderen. Wat is de kleurcode van Makita (blauw)? Kun jij 
mij hiermee helpen?

Vraag: Waarom zit er geen spouwmes op mijn cirkelzaag 
HS7101 190 mm. Dat is toch verplicht?

Vraag: Is er voor op mijn accutol een bithouder te 
monteren i.p.v. de riemhouder?

Vraag: Op mijn machines staat made in China of made in 
Romania, kan dit?

Jazeker. Wij hebben een houder voor 2 bits in ons 
assortiment die je op diverse schroefmachines kunt 
monteren. Je kunt deze onder vermelding van artikel- 
nummer 452947-8 via een van onze dealers bestellen. 

Dit is inderdaad mogelijk. Makita heeft diverse 
fabrieken over de wereld waaronder in Japan, China en 
Roemenië. In de EU zijn we tegenwoordig verplicht om 
op het typeplaatje te vermelden in welk land de 
machine is geassembleerd. 

DHS630RTJ: 5,0 Ah accu (2 st),  

snellader, Mbox    €519,00

DHS630ZJ: zonder accu’s en lader,  

in Mbox   €279,00

452947-8: bithouder €1,50

DHS630

Antwoord 
van

Antwoord 
van

Dat kan ik zeker. Zoals je wellicht weet is Makita een 
Japans bedrijf. De kleur die wij voor onze machines 
gebruiken is de kleur van de zee die ze in Japan  
‘s morgen bij het opkomen van de zon zien. De Japanse 
naam van deze typische blauwe kleur is ‘asagi’. Er is 
geen letterlijke vertaling voor deze kleur in het Nederlands.

Door een wijziging in de Europese wet is een spouwmes 
niet meer verplicht. Lees wel goed in de 
gebruiksaanwijzing hoe je met de cirkelzaag dient te 
werken. Ik heb 2 video’s gemaakt over dit onderwerp.
•  Zagen met een cirkelzaag zonder spouwmes, mag dat? 

https://youtube.com /makitanederland
•  Tips om veilig te werken met een cirkelzaag.  

https://youtube.com /makitanederland

Antwoord 
van

Antwoord 
van

asagi



Bevestigen 
met  
bouten (en  
schroeven)

Voor het opladen van  
je mobiele telefoon 

Handige en  
populaire  
zaklamp nu  
ook voor CXT

Handige CXT-accessoires

10,8 V en 18 V opladen 
met één combilader

Voor ieder wat wils
Een boor-/schroefmachine, slagschroevendraaier en decoupeerzaag zijn 
enkele basismachines die ons CXT-assortiment rijk is en daarkomen nu een 
aantal specialisten bij. We hebben het dan over de 10,8 V pintacker en kitspuit. 
Hun 18 V broers zijn al langer verkrijgbaar, maar wie compactheid en gewicht 
serieus belangrijk vindt in de aanschaf van een machine is bij Makita aan het 
goede adres. Sterker nog, je krijgt een meer compacte oplossing met minder 
gewicht, en met dezelfde snelheid en prestaties als een 18 V. Geweldig toch. 

PT354DSAJ: 2,0 Ah accu (2 st), lader, Mbox  €339,00

PT354DZJ: zonder accu’s en lader, in Mbox  €259,00

CP100DZJ: zonder accu’s en lader, in Mbox   €99,00

CG100DSAX: 2,0 Ah accu (2 st), lader, koffer, 

patroonhouder 215 mm en 600 ml    €259,00

CG100DZXK: zonder accu’s en lader, in koffer,  

met 2 patroonhouders 215 mm en 600 ml   €179,00

CG100D

PT354D

CP100D

Nieuwe CXT- 
machines: 
groots in 
klein werk

Kitspuit
De sterke CG100D is een onmisbaar 
gereedschap voor de kitter en aanvulling 
voor interieursbouwers, schilders, 
installateurs en timmermannen. Door zijn 
ranke body ligt de machine bijzonder 
prettig en stevig in de hand. Voorzien van 
een toerenregeling kan hij van begin tot 
eind de perfecte kitnaad leveren. Verder 
uitgerust met een antidruppelfunctie voor 
een uiterst nette afwerking. 

Pintacker
Met de PT354D gebeurt het bevestigen 
van o.a. sierlijsten nagenoeg onzichtbaar. 
De pins hebben slechts een diameter van 
0,6 mm. Sterker, zonder op te stoppen 
zijn de sierlijsten direct overschilderbaar. 

Dat scheelt één arbeidsgang. Op een 
volle acculading (2,0 Ah) schiet je ruim 
1.000 pins. Deze 10,8 V pintacker is 
26 mm compacter en bijna een halve 
kilogram lichter dan zijn 18 V broer.

Mes
Tapijt, karton, worteldoek, vinyl, 
kunstgras, linoleum. De CP100D is een 
veelzijdig en compact mes dat geschikt  
is voor het snijden van diverse flexibele, 
zachte stoffen. Met een gewicht van 
slechts 880 gram en zijn compacte 
formaat is de machine goed wendbaar. 
Enkel te verkrijgen in 10,8 V.

DEAADP06: USB-adapter 10,8 V  €22,50 DEAML105: zaklamp led 10,8 V   €55,25

DC18RE (198720-9):  

combilader CXT & LXT   €100,00

8

Bekijk het complete 
assortiment op makitacxt.nl 



Voor het inpoetsen van lakken 
of poetsmiddelen op acryl- of 
cellulosebasis

Voor het verwijderen  
van was

Het beste resultaat met de juiste schijf.

Voor hoogglans 
polijsten

Geavanceerde 
polijstmachine voor 
consistente prestaties

De machine valt of staat met de accessoires. Alleen met de juiste accessoires kom je tot het gewenste resultaat.

Ingebouwde softstarttechniek, tweeledige variabele toerenregeling, elektronische sturing 
voor constante snelheid en diverse ergonomische handgrepen, maken deze excentrische 
polijstmachine zeer geavanceerd. Wat deze nieuwe tool uniek maakt is dat het een dubbele 
functie heeft, namelijk ruw polijsten voor bijvoorbeeld het verwijderen van krassen en fijn 
polijsten voor bijvoorbeeld waxen.

PO6000C: 230 V Excenter-  

polijstmachine   €299,00

PO6000C

9

Nieuw: 
polijst-
machine

Deze machine is bij uitstek geschikt voor de 
auto- en (luxe) scheepvaartbranche. De PO6000C 
is krachtig voor correctiewerk. Het geeft je alle 
kracht die je nodig hebt voor het verwijderen van 
kringen, krassen en oxidatie. Dit is mogelijk 
dankzij de eenvoudig in te stellen geforceerde 
rotatie-modus. Ook de elektronische sturing die 
verantwoordelijk is voor het behoud van zijn kracht 
speelt een rol. Met niet meer dan een draai aan de 
knop schakel je eenvoudig over van geforceerde 

rotatie naar vrije rotatiemodus. Ideaal voor het 
waxen. En met de variabele snelheidsregeling die 
beschikt over vijf instellingen, bepaal je zelf de 
(polijst)snelheid voor de betreffende toepassing. 
In feite heb je twee gereedschappen in één. 
Maar de machine valt of staat met accessoires. 
Zonder deze belangrijke items, heb je alleen een 
mooie machine. 

 P-21733: 150 mm inpoetsschijf   €11,50 193288-0: 150 mm viltschijf   €18,50 794619-2: 150 mm wollen polijstschijf   €36,75
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Vaak op zoek naar die ene bit of dat ene decoupeerzaagblad dat je ergens 
los in een Mbox had gedaan? Berg ze nu georganiseerd op. Dat werkt ook 
een stuk makkelijker. De sorteerbakjes zijn perfect in combinatie met 
Mbox nummer 1.

P-83652: sorteerbakjesinlay €27,25

Wist je dat we een oplossing hebben voor het 
georganiseerd opbergen van bits, schroeven, 
zaagbladen, moeren, bouten, etcetera?

Bevestigen 
met  
bouten (en  
schroeven)

Wist je
datje

Superieure oplossing voor hoge 
hout- en kwartsstofproductie
Beschikt over meer zuigkracht, 
automatische filterreiniging, grote 
stofopvang en vele andere praktische 
voordelen.
VC4210L: 230 V stofzuiger L-klasse €559,00

Wist je dat wanneer de 
stroomschakelaar op de 
nulstand staat, het stopcontact 
op de stofzuiger voorzien is van 
permanente stroom? 
Zo kun je de stofzuiger als verleng-
snoer gebruiken. Voordeel is dat je 
een gesnoerde machine die geen 
stofafzuiging nodig heeft, erop aan 
kunt sluiten. Zonder de stofzuiger 
aan te zetten, kun je de machine 
dus gewoon gebruiken.



Wist je
datje
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Wist je dat op 3 van onze slagschroevendraaiers een A-stand zit? Eindgebruikers die hem hebben 
‘ontdekt’ zijn er zeer over te spreken. De A-stand noemen wij ook wel de automatische snelheidsdosering en 
je vindt�m op de voet van de machine. Deze functie voorkomt verspringing en schade aan het schroefdraad. 
De machine start op een lage snelheid en versnelt automatisch zodra de schroef weerstand in het materiaal 
krijgt. Zeer praktisch voor kleine diameters. De A-stand zit op de TD111D, DTD155 en DTD170.

Een slagschroevendraaier wordt veel gebruikt. Zijn voordeel is de snelheid van werken. Een nadeel 
is dat je schroeven lastig op dezelfde diepte verwerkt krijgt voor een mooie afwerking. Daar hebben 
we een oplossing voor. Haal het voorste rubberen kapje van de slagschroevendraaier, monteer het 
neusstuk, stel gemakkelijk op diepte in en je kunt aan de slag. Zo kun je snel werken met een 
mooie afwerking.

194280-9: instelbaar neusstuk €31,00

Licht in gewicht 
Groots in prestaties
Deze allround 10,8 V CXT machine met 
BL-motor beschikt over 3 instellingen. 
Voldoet aan licht en compact gereedschap 
voor de kleinere werkzaamheden. 
TD111DSAJ: 2,0 Ah accu (2 st), lader, Mbox €205,00

�s Werelds meest geavanceerde 
slagschroevendraaier: 6 instellingen
Uiterst slimme machine die breed bereik 
aan verbindingen aankan. Voor zowel 
grote als kleine diameters. Ongekend 
compact. 
DTD170ZJ: zonder accu’s en lader, in Mbox €269,00

Voor de lichtere toepassingen
De DTD155 is de 18 V broer van de TD111D 
en één van de meest compacte uit de 
LXT-serie. Voorzien van 3 instellingen. 
DTD155RTJ: 5,0 Ah accu (2 st), snellader, Mbox €389,00

Wist je dat we een op diepte instelbaar 
neusstuk hebben om bijvoorbeeld gips  
te monteren met een slagschroevendraaier?
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Wist je dat er een knopje op onze invalcirkelzagen zit waardoor je eenvoudig en snel splintervrij  
kunt zagen? Wij noemen dit de voorritsfunctie. Simpel het knopje indrukken en je kunt beginnen. 
Vooral voor werkzaamheden in het zicht is deze functie echt ideaal. Het voorkomt splinters op het werkstuk 
in de zaagsnede. In de eerste gang zaag je tot 2 à 3 mm diepte om vervolgens in de tweede gang op de 
gebruikelijke diepte te zagen. Resultaat: uiterst zuivere zaagsnedes. 

Bevestigen 
met  
bouten (en  
schroeven)

Wist je
datje

Voorritsfunctie 
ingeschakeld

Voorritsfunctie 
uitgeschakeld

Het gebeurt regelmatig dat een doorslijpschijf vastloopt en de flens handmatig 
niet meer los te krijgen is. Maar daar hebben we een hulpstuk voor. Plaats het 
hulpstuk op een slagmoersleutel met een ½’’ aansluiting en zet het op de flens 
van de slijper. Zo draait hij gemakkelijk los en kun je weer verder. 

194305-9: hulpstuk flensdemontage 
€30,00

Nauwkeurig en zuiver zagen
Ons gesnoerd model. Beschikt 
eveneens over softstart, constant 
toerental en de voorritsfunctie om 
nauwkeurig te zagen.

SP6000J1X: Mbox, geleiderail met tas €359,00

Wist je dat we een hulpstuk hebben om een 
vastgelopen doorslijpschijf gemakkelijk 
los te maken?



Bevestigen 
met  
bouten (en  
schroeven)

Wist je
datje
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Weet je wat je wel en juist niet moet doen bij een rokende machine? Is jouw machine te heet geworden 
en zie je er een pluimpje rook uit komen dan moet je de machine gewoon onbelast laten draaien. Op de 
motor zit namelijk de koelwaaier, dus blijft de machine de motor koelen. Wat je echter nooit moet doen is de 
oververhitte en rokende machine uitzetten en wegleggen. Omdat de kunststoffen behuizing heet is, bestaat 
de kans dat het kunststof gaat vervormen en tussen de motor en tandwielen komt. Bij afkoeling blijft de 
vervorming ook. Zet je de machine dan aan, dan gaat hij kapot. Devies is: motor onbelast laten draaien. 
Nog beter is: machine niet overbelasten.

Snel en robuust,  
voor de allround klussen
Snelle jongen, duurzaam ook. Beveiligt zijn  
accu tegen overbelasting, oververhitting en 
diepontlading. Beschikt tevens over een  
koolborstelloze motor. Per uitstek geschikt  
voor 5x80 mm schroeven. 

DDF484RTJ: 5,0 Ah accu (2 st), snellader, Mbox  €365,00

In samenwerking met TNO hebben we 
getest wat de relatie is tussen de dikte van 
een cirkelzaagblad en de stofontwikkeling. 
In de test is een zaagblad met een dikte van 
1,6 mm tegenover het nieuwe Efficut- 
zaagblad met een dikte van slechts 1,0 mm 
getest. Bij het zagen met het Efficut-zaagblad 
kwam maar liefst 35% minder stof vrij.  
Dat is aanzienlijk.

De relatie die we wél al kenden is de relatie 
tussen de dikte van een zaagblad en de 
snelheid van zagen en het langer kunnen 
zagen op één volle accu. Het Efficut 
zaagblad is maar liefst 2,5 keer sneller dan 
het 1,6 mm zaagblad en je kunt 2,4 keer 
langer zagen op één volle accu.

B-57320: zaagblad Efficut €60,00

Wist je dat een dunner zaagblad 
ook veel minder stof maakt?

35% minder stof

2,5x sneller zagen 

2,4x langer zagen op één accu
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Dat zijn een hele hoop machines
Welke kies jij wanneer je wint?
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OP=OP

Registreer de aankoop van je 
Makita machine en maak kans 
op één van de prijzen:
Machinepakket 1 t.w.v. € 5.000
Machinepakket 2 t.w.v. € 2.500
Machinepakket 3 t.w.v. € 1.500

Alle Makita machines die gekocht zijn tussen 1 april en 30 juni 2018 doen 
mee met de kwartaalactie. Registreer gratis je machine en verleng automatisch 
je garantie. Je ontvangt na de registratie per machine een uniek lotnummer. 
Bij het uitzoeken van de machine hanteren we prijzen exclusief btw en de 
kansspelbelasting neemt Makita voor haar rekening.

Lees de voorwaarden en registreer je machine op makita.nl/machinepakket

Of win één van deze 15 prachtige  
combisets t.w.v. € 509,-
Behalve 3 hoofdprijzen verloten we ook nog eens 15x de DLX3090TX1 combiset.

18 V combinatie voor iedere 
professional nu met GRATIS 3e accu
INHOUD DLX3090TX1: 
•  DDF484: 18 V boor-/schroefmachine, snelle en  

robuuste machine voor de allround klussen.
•  2 functies: boren en schroeven.
•   DTD153: 18 V slagschroevendraaier, voor 
 uiteenlopende schroef- en montagewerk (M4-M16).
•  Verzet meer werk dankzij de  

koolborstelloze motor.
•  DML801: complete zaklamp
• Inclusief 5,0 Ah accu (3 st).
•  Inclusief snellader.

14,4 V combinatie voor iedere professional, 
nu met GRATIS 3e accu

Winnaars kiezen 
zelf de machines

€469,
00

Winnaars van de 
pakketten ontvang 
ik persoonlijk in 
Eindhoven.  
Dan help ik je met 
alle plezier bij je 
keuze.  

INHOUD DLX3025TX1:
•  DDF470: perfect gebalanceerde allrounder 

met hoge duurzaamheid.
•   DTD134: compacte slagschroevendraaier, 

specialist in zware verbindingen (M10-M14).
•   DML801: compacte zaklamp met roteer- en 

vouwbare kop.
•  Inclusief 5,0 Ah accu’s (3 st.).
•  Inclusief snellader.

OP=OP

€509,
00



Zware ladingen verplaats je vanaf nu met de Makita accukruiwagen. Met een maximale snelheid van 3,5 km per uur 130 kg 
verplaatsen zonder last van je rug te krijgen. Je kunt met een enkele accu (BL1830B) tot wel 1,8 km afleggen, zelfs een helling  
van 12° neemt hij zonder moeite. Ook aan de veiligheid is gedacht: een schijfrem, lock-key en ledverlichting zijn standaarduitrusting 
op de DCU180. De DUC180Z wordt als frame geleverd, en je kiest dan voor de stalen bak of het rek om deze superhandige 
transporthulp compleet te maken.

De acties zijn geldig van 1 april tot en met 30 juni 2018.

Product niet op voorraad? Voor 12.00 uur besteld, als regel volgende werkdag bij jouw dealer. makita.nl | (040) 206 40 40
FOL084 Druk- en zetfouten voorbehouden. Makita behoudt zich het recht voor model- en artikelnummers en adviesprijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

130 kilo 1800 meter verplaatsen 
op één acculading (18 V)

Uitgelicht:
Makita 
kruiwagen

DCU180Z + 90-literbak (199008-0):  

zonder accu’s en lader, in doos   €818,00

DCU180Z: zonder accu’s en lader, in doos   €719,00

199008-0: bak voor kruiwagen    €99,00

DCU180 + 199008-0

DCU180Z + kruiwagenrek (199009-8):  

zonder accu’s en lader, in doos    €858,00 

DCU180Z: zonder accu’s en lader, in doos     €719,00

199009-8: rek voor kruiwagen. Levering zomer 2018   €139,00

DCU180 + 199009-8


