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Heb je tips & trucs nodig over het gebruik van Makita producten? Onze 
kennisdeler Ike geeft je graag een passend antwoord op maat. Naast het 
Kenniscentrum op onze website kun je op ons YouTubekanaal meer dan 
140 video’s bekijken die niet alleen informatie geven over onze producten, 
maar ook over de technologie en hoe je met je gereedschap veilig en 
gezond je beroep uit kunt oefenen. Voor het gemak zijn alle video’s op 
categorie gerangschikt. Je gaat er direct naartoe via 
youtube.com/makitanederland
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Inhouds-
opgave

Even doorzagen over zagen
Zagen heeft Makita in alle soorten en maten. 
Meer dan we in deze M kunnen laten zien. Eén 
trend is natuurlijk wel heel duidelijk: er wordt 
steeds meer gezaagd op accu. Van decoupeerzaag 
tot cirkelzaag, van reciprozaag tot gipszaag en 
van kettingzaag tot afkortzaag, ze werken 
gelijkwaardig aan een gesnoerde machine. 
Dankzij de ontwikkelingen in accu-, laad- en 
motortechnologie komen steeds meer, en ook 
zwaardere toepassingen binnen het bereik van 
accumachines. Zoals onze lijn radiaal afkortzagen. 
Niet alleen zijn ze sterk, ze hebben ook een 
hoge nauwkeurigheid. Dankzij het unieke 
geleidingssysteem kunnen de DLS111 en DLS211 
heel dicht tegen de muur geplaatst worden. 
Op pagina 8 en 9 vind je meer informatie. 
Bijvoorbeeld dat TNO onze DLS111 beoordeeld 
heeft als beste afkortzaag. Dankzij de dubbele 
stofpoort wordt stof zeer effectief afgezogen. 
Dankzij het standaard meegeleverde Efficut- 
zaagblad geven ze een prachtig zaagresultaat. 
Omdat het juiste zaagblad zo belangrijk is vind 
je in deze M informatie over de Efficut-zaagbladen 
en Specialized-zaagbladen. Die laatste zijn er 
ook gespecialiseerd voor accumachines. Dankzij 
een extra dun blad geven ze minder weerstand, 
maken ze minder stof en gaat de accu langer 
mee. Kijk daarom ook op pag 6 en 7. De juiste 
stofzuiger met het juiste TNO-label hebben we 
ook voor je en helemaal makkelijk: dankzij de 
AWS-adapter gaat je stofzuiger aan als je de 
machine inschakelt. Automatisch. De adapter, 
met de illustere naam WUT02U is compatibel 
met alle 230 V stofzuigers die voorzien zijn van 

een door de machine te activeren stopcontact. 
Handig toch?
Voor de liefhebbers van compacte zagen die 
toch hun mannetje staan biedt ons CXT-
programma (12 V Max) een vijftal opties. 
Waaronder een lekker klein cirkelzaagje met een 
85 mm blad waarmee tot 25 mm dik gezaagd 
kan worden in laminaat, plinten, lambrisering en 
plaatmateriaal. Enorm handig apparaatje voor 
erbij, voor kleine specifieke klussen. Voor 
laminaat heeft Makita een speciaal zaagblad in 
het assortiment. Sowieso is ons assortiment 
zaagbladen zeer uitgebreid. Voor de juiste keuze 
kijk je op makita.nl/stroomschemas en vind 
je precies welk blad jij nodig hebt.
Het is weer de tijd van de accu-actie. Op 
CXT- en 18 V LXT-accumachines boven €90,00 
adviesprijs excl. btw kun je een gratis accu 
aanvragen. We hebben de verwerking van de 
aanvragen dit jaar voor het eerst uitbesteed aan 
een gespecialiseerd bedrijf. Houd goed in de 
gaten hoe dat werkt, en bestudeer de voorwaarden 
om teleurstelling te voorkomen. Om de 
liefhebbers van gesnoerde machines niet 
helemaal in het donker te laten staan ontvangen 
die een gratis lamp na registratie van een 230 V 
machine boven €90,00 adviesprijs excl. btw.
Zonder accu en lader, omdat we verwachten dat 
je die al wel hebt. 

Danny de Bont
Teamleider Adviseurs 
Telefoon 06 - 20 21 08 88
E-mail d.d.bont@makita.nl
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Hoe stel je het zaagblad op de juiste diepte in?
Dit is afhankelijk van de dikte van de gipsplaat en of het 
om één of twee gipsplaten gaat.

Als het zaagblad goed op 
diepte is ingesteld voorkom 
je schade aan de constructie, 
leidingen en uiteraard het 
zaagblad zelf. De diepte- 
instellingen vind je op het 
zaagblad zelf. Op ons 
YouTubekanaal staat een 
video waarin Ike laat zien 
hoe je het zaagblad kunt 
verstellen.

Gipszagen 
van Makita

3

10,8 V gipszaag 18 V gipszaag

Uitsparingen zagen 
in wanden van gipsplaat

Wij hebben twee zaagmachines in ons assortiment die ontworpen zijn om uitsparingen in gipsplaat te zagen; de SD100D en 
de DSD180. Deze machines en zaagblad zijn zo ontwikkeld dat ze invallend blind in een gipsplaat kunnen zagen, ofwel een 
uitsparing zagen in een reeds geplaatste wand of plafond. Daarvoor is het erg belangrijk om het zaagblad precies op diepte in 
te stellen, anders zaag je in de constructie of leidingen achter de wand.

SD100DZJ: zonder accu’s en lader, zaagblad, in Mbox  €189,00

SD100DSMJ: 4,0 Ah accu (2 st.), lader, zaagblad in Mbox  €279,00 

SD100D

DSD180ZJ: zonder accu’s en lader, met stofafzuigadapter,  

zaagblad, in Mbox €195,00

DSD180

Dikte en aantal gipsplaten Diepte-instelling

1 x 9,5 mm 9,5 mm

1 x 12,5 mm 12,5 mm

2 x 9,5 mm 19 mm

1 x 9,5 mm + 1 x 12,5 mm 22 mm

2 x 12,5 mm 25 mm

GRATIS 

ACCU 
GRATIS 

ACCU 



Naam: Niels van Dijk
Bedrijf: Tuinoverkapping Twente, Enschede

Niels over 
de Makita 
cirkelzaag
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Sneller werken dan voorheen 
Wanneer we starten met het interview blijkt dat het stellen van vragen bij Niels 
niet nodig is. Hij begint vrijwel direct te vertellen hoe goed de machine is 
bevallen en vertelt ons zijn bevindingen met enorm veel enthousiasme. “Wat 
een geweldig ding. Heb er werkelijk nul komma nul op aan te merken. Ik was al 
erg tevreden over zijn voorganger, maar deze nieuwe versie is nog sneller.  

Veilig en gezond werken
Niels gaat verder over het Efficut-zaagblad: “Fijn spul is dat. Je zaagt een stuk 
zuiverder en je kunt langer werken op één acculading. Twee zaken die in mijn 
werk uiteraard van belang zijn. Een ander groot voordeel van de nieuwe 
cirkelzaag is dat-ie rechtstreeks op de geleiderail past. Die optie had zijn 
voorganger niet. Verder heb ik gemerkt dat de machine niet alleen rustig 
opstart, maar het zaagblad ook zeer snel weer stilstaat. En dat de zaag 
voorzien is van AWS is ook erg prettig. Ik vergat nog weleens om mijn 
stofzuiger aan te zetten. Daar heb ik nu geen last meer van, want nu schakelt 
deze automatisch in en dus werk ik altijd stofvrij”, aldus een meer dan 
tevreden Niels.  

Niels van Dijk is eigenaar van Tuinoverkapping Twente uit Enschede. 
Hij maakt met zijn collega’s tuinoverkappingen, carports en 
veranda’s. Volledig op maat en naar de wensen van de klant; van 
tekening tot het uiteindelijke resultaat. Wanneer we hem opzoeken is 
hij samen met zijn broer en de rest van zijn team aan het werk in 
Borne, waar zich na een aantal dagen ploeteren een stijlvolle 
tuinoverkapping ontpopt. Dat Niels een groot Makita fan is hebben 
we vrij snel in de gaten. Er liggen zo’n 15 Makita’s te wachten om de 
klussen te klaren. “Ik heb al een hele collectie ja. En allemaal op 
dezelfde batterij. Megahandig”, vertelt Niels. 
 
Makita heeft al een aantal jaren de DHS710 in het assortiment. Sinds 
kort zijn daar 2 snelle 2x18 V cirkelzagen 190 mm met een BL-motor 
en ADT aan toegevoegd, de DHS782 en DHS783. En die laatste ging 
een tijdje bij Niels in de test. 

2x18 V 
cirkelzaag 190 mm

2x18 V 
cirkelzaag 190 mm

Alles op accu. 
Megahandig.

DTD171ZJ: zonder accu’s en lader,  

in Mbox  €369,00

DHS782

GRATIS 

ACCU 

DHS783ZJU: zonder accu’s en lader, 

in Mbox met AWS zender  €409,00

DHS783

GRATIS 

ACCU 



Makita 
Specialized-
zaagbladen

VC4210M: 230 V stofzuiger M-klasse  

adapter, stofzuigset, in doos  €659,00

VC4210M

199826-6: geleiderail 

snelspan klemset €59,00

199140-0: geleiderail 

1000 mm  €50,00

GRATIS 

ACCU 

DSP601ZJU: 2x18 V invalcirkelzaag zonder accu’s 

en lader, in Mbox met AWS zender €419,00

DSP601ZJU2: 2x18 V invalcirkelzaag zonder 

accu’s en lader, in Mbox met AWS-zender, 

geleiderail en tas €479,00

DSP601

GRATIS 

ACCU 
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Maak én merk 
het verschil ... 
met het juiste zaagblad. Zaagbladen worden door ingenieurs namelijk erg goed doordacht. Ze passen 
verschillende technieken en innovaties toe om het perfecte blad te creëren voor een specifieke toepassing. 
Onze Specialized-zaagbladen zijn hier een goed voorbeeld van. Denk aan een coating tegen lijmhoudende 
materialen, zoals MDF en laminaat, en lasersleuven tegen geluid en vibratie. Zo hebben we ook gespecialiseerde 
cirkelzaagbladen voor accumachines. Waar accumachines bij zijn gebaat? Zo min mogelijk weerstand. Want 
hoe minder weerstand, hoe minder energie de machine van de accu vraagt. Zo kun je dus langer zagen op 
één volle accu. Met het juiste zaagblad maak én merk je als vakman dan ook echt een verschil.

Speciaal voor onze invalzagen op accu, de DSP600 en de DSP601, zijn ook gespecialiseerde 
cirkelzaagbladen ontwikkeld. Deze bladen hebben onder andere een extra dunne tand en blad dat zorgt 
voor minimale weerstand. Buiten dat je langer kunt zagen op één volle accu, resulteert een dun blad ook 
in een vloeiende snelle zaagsnede en een opmerkelijk lagere stofproductie. 

(199789-6) WUT02U:  

AWS adapter €179,00

De AWS-adapter maakt snoerloze 

communicatie tussen machine en 

stofzuiger mogelijk. Met deze 

adapter kun je, middels Bluetooth®, 

stofzuigers die nog geen 

ingebouwde AWS-techniek hebben 

toch draadloos verbinden met een 

AWS-machine. Wanneer je de 

machine inschakelt, schakelt ook 

automatisch de stofzuiger in.  

De adapter is compatibel met de 

meeste 230 V stofzuigers, die 

voorzien zijn van een door een 

machine te activeren stopcontact.
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B-66905: tas voor geleiderail  

1000 mm  €40,00

B-56714: 56-tands 165 mm zaagblad voor 

aluminium en andere non-ferro metalen. 

Bovendien geschikt voor HPL en kunststoffen.

Technieken: 

✔ Lasersleuven

✔ Dun standblad                       €78,00

B-56708: 48-tands 165 mm zaagblad 

voor hout. Ideaal voor het zuiver zagen van 

plaatmateriaal met een dikte van 18 mm.

Technieken:

✔ Lasersleuven 

✔ Dun standblad                  €58,00

B-56699: 28-tands 165 mm zaagblad voor 

hout. Ideaal voor het zuiver zagen van 

plaatmateriaal met een dikte van 40 tot 50 mm.

Technieken: 

✔ Lasersleuven 

✔ Dun standblad                         €55,00

B-56720: 60-tands 165 mm zaagblad 

voor lijmhoudende materialen zoals MDF,  

laminaat en gemelamineerde spaanplaat.

Technieken: 

✔ Coating

✔ Lasersleuven

✔ Dun standblad                  €68,00

B-57320: 56-tands 165 mm Efficut zaagblad 

voor hout en lijmhoudende materialen zoals 

MDF, laminaat en gemelamineerde spaanplaat.

Technieken: 

✔ Coating

✔ Lasersleuven

✔ Dun standblad

✔ Efficut-tand                         €60,00

DMR115: Bouwradio LXT/CXT DAB+ 

zonder accu’s en lader, in doos, met 

Bluetooth en DAB+ €219,00

DMR115

GRATIS 

ACCU 
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Makita 
Specialized-
Efficut-
zaagbladen

Zowel de DLS111 als de DLS211 zijn zeer uitgebreide radiaal afkortzagen 
met een hoge nauwkeurigheid. Ze zijn technisch gezien op dezelfde 
manier opgebouwd. De meest opvallende eigenschap van de machines is 
het geleidingssysteem: de rails blijven op hun plaats bevestigd, terwijl de 
zaagkop erlangs schuift. Hierdoor steekt er niets meer achter de 
afkortzaag uit en kan de machine dus heel dicht tegen de muur geplaatst 
worden. Daarnaast zijn ze voorzien van Automatic torque Drive 
Technology (ADT): de machine past bij weerstand elektronisch de 
zaagsnelheid en het koppel aan voor behoud van kracht. Het Auto-start 
Wireless System (AWS) zorgt voor draadloze communicatie tussen deze 
accumachines en een accustofzuiger met AWS zodat deze laatste 
automatisch start als de zaag gestart wordt. Daarnaast werkt de 
stofafzuiging zeer effectief door de dubbele stofpoort. De DLS111 wordt 
zelfs als beste afkortzaag beoordeeld door TNO. Het grote verschil tussen 

beide machines is de maat van het zaagblad. De DLS111 heeft een blad 
met een doorsnede van 260 mm en de DLS211 een blad met een 
doorsnede van 305 mm. Deze 45 mm kan in de praktijk een groot verschil 
maken. Zo is de maximale zaagdiepte van de DLS111 is 310 mm (bij een 
hoogte van 68 mm). Door het blad hoger te stellen kan de maximale 
hoogte 91 mm worden. Dit gaat echter wel ten koste van de maximale 
diepte, die dan 279 mm wordt.

De maximale zaagdiepte van de DLS211 is 382 mm (bij een hoogte van 
92 mm). Door het blad hoger te stellen kan de maximale hoogte zelfs 
107 mm worden. De maximale diepte is dan nog 363 mm. 
De DLS211 overtreft dus standaard al zowel in de maximale zaagdiepte 
als de maximale zaaghoogte.

Juiste zaagsnede 
met machine en verbruiksartikel

De Efficut-innovatie heeft zich ook uitgebreid richting afkortzagen. 
Deze tandvorm is enorm efficiënt. Ideaal dus voor accumachines. 
Je zaagt er sneller en zuiverder mee, kunt langer zagen op één accu 
en de stofproductie is aanzienlijk minder. De accu-afkortzagen 
DLS111 en DLS211 worden standaard al voorzien van een Efficut- 

zaagblad voor optimale prestatie van meet af aan. De standaard 
meegeleverde bladen zijn afgestemd op de maximale zaagcapaciteit 
van de machine. Wens je een fijnere afwerking in dunner materiaal? 
Ga dan voor meer tanden.

Efficient cut, afgekort Efficut

Artikel-
nummer

Hout Diameter 
(mm)

Aantal 
tanden

Dikte 
standblad 

(mm)

Dikte 
tand 
(mm)

Ideaal 
met

B-64624 
(standaard 

meegeleverd)

✔

260
45

1,65 2,15

DLS111
B-67234 60

B-67240 80

B-67256 
(standaard 

meegeleverd)
305

60

DLS211
B-67262 80

B-67278 100

 Zuiver zagen
 Aanzienlijk minder 
 stofproductie

Snel zagen
Langer zagen  
op één accu
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Naam: Rick Roelofs
Bedrijf: Roelofs Design, Tilburg

VC4210L: 230 V stofzuiger L-klasse  

adapter, stofzuigset, in doos €569,00

VC4210L

DLS211ZU: 2x18 V radiaal afkortzaag 305 mm  

zonder accu’s en lader, in doos met AWS-zender €899,00

DLS211

(199789-6) WUT02U:  

AWS-adapter €179,00

GRATIS 

ACCU 

GRATIS 

ACCU 



CXT-zaag-
machines

HS301D

HS301DZJ: zonder accu’s en lader in Mbox €109,00

HS301DSMJ: 4,0 Ah accu (2 st.), lader, Mbox €199,00

JR103D

JR103DZJ: zonder accu’s en lader in Mbox €	 99,00

JR103DSMJ: 4,0 Ah accu (2 st.), lader, Mbox  €	189,00

JR105D

JR105DZJ: zonder accu’s  

en lader in Mbox  €	99,00

JR105DSMJ: 4,0 Ah accu  

(2 st.), lader, Mbox  €	189,00

De HS301D is een kleine en compacte cirkelzaag met een blad van 
85 mm. Hierdoor is de machine geschikt voor het zagen van bijvoorbeeld 
laminaat, plinten, lambrisering en plaatmateriaal tot maximaal 25 mm dik. 
Voor het zagen van laminaat raden we wel aan om het specifieke zaagblad 
voor laminaat aan te schaffen (artikelnummer B-29430).

De JR103D en JR105D zijn twee compacte en lichte reciprozagen. Ze zijn 
bedoeld voor kleinere en lichtere bewerkingen en op plekken waar grote 
reciprozagen onhandig zijn. Zie ze dus als aanvulling op het assortiment 

en niet als vervanger voor de grotere reciprozagen. Iedere machine heeft 
zijn beperkingen en zo zijn deze dus niet geschikt voor het verwijderen 
van balken en kozijnen. De JR103D is enkel geschikt voor 
reciprozaagbladen maar is wel uitgerust met het snelwisselsysteem 
waardoor een (heet) zaagblad met één vingerbeweging te verwisselen is, 
zonder gereedschap en zonder het zaagblad aan te raken. De JR105D is 
geschikt voor recipro- en enkelnokkenschacht decoupeerzaagbladen. 
Maar hierdoor ontbreekt wel het snelwisselsysteem voor de zaagbladen. 
De keuze van het zaagblad is heel belangrijk bij deze machines. 
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Bekijk het hele assortiment op 
makita.nl/reciprozaagbladen

GRATIS 

ACCU 

GRATIS 

ACCU 

GRATIS 

ACCU 



JR105D

JR105DZJ: zonder accu’s  

en lader in Mbox  €	99,00

JR105DSMJ: 4,0 Ah accu  

(2 st.), lader, Mbox  €	189,00

JV102D

JV102DZJ: zonder accu’s en lader in Mbox €149,00

JV102DSAJ: 2,0 Ah accu (2 st.), lader, Mbox  €229,00

JV103D

JV103DZJ: zonder accu’s en lader in Mbox €149,00

JV103DSAJ: 2,0 Ah accu (2 st.), lader, Mbox  €229,00

Zagen met 
een CXT-accu

Inmiddels heeft Makita vijf verschillende 
zaagmachines die met de CXT-accu werken. 
Eén cirkelzaag, twee decoupeerzagen en 
twee reciprozagen.

De JV102D en JV103D zijn twee compacte en lichte decoupeerzagen die 
zijn uitgerust met een energiezuinige en hoogwaardige koolborstelloze 
motor. Hierdoor is het ook mogelijk om tal van elektronische functies toe 
te voegen om het werk makkelijker te maken. Zo zijn ze o.a. voorzien van 
softstart om nauwkeuriger te starten aan de zaaglijn. Maar het is ook 
mogelijk om het softstartsysteem uit te schakelen. Dankzij de variabele 
toerenregeling zijn de machines geschikt om in diverse materialen te 
zagen. Natuurlijk zijn ze voorzien van 3 pendelstanden voor fijne tot grove 
afwerking. En middels het snelwisselsysteem is een (heet) zaagblad met 

één vingerbeweging te verwisselen, zonder gereedschap 
en zonder het zaagblad aan te raken. De JV103D is voorzien van de 
D-greep. De JV102D is een T-model, door dit ontwerp is de machine zeer 
manoeuvreerbaar en uiterst geschikt om op zijn kop te werken.

Kijk op makita.nl/stroomschemas. Hier staan stroomschema’s voor 
zaagbladen die je snel en gemakkelijk naar het juiste blad voor jouw 
toepassing leiden. 
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Bekijk het hele assortiment op 
makita.nl/decoupeerzaagbladen

GRATIS 

ACCU 

GRATIS 

ACCU 



Zagen en 
transport

 

Zaagmachines

2x18 V kettingzaag 35 cm 2x18 V kettingzaag 40 cm

De tijd dat zaagwerkzaamheden alleen met een brandstofaangedreven kettingzaag 
gedaan konden worden is voorbij. Met de DUC353 en DUC400 accukettingzagen heb je 
een volwaardige kettingzaag in handen met gelijkwaardige prestaties aan een 35 cc 
motorkettingzaag. Doordat de machines door een accu aangedreven worden, heb je geen 
last van het harde geluid dat een 2-takt motor normaal gesproken produceert, iets wat deze 
kettingzagen zeer geschikt maakt voor klussen waarbij geluid een belangrijke rol speelt. 
De professionele kettingsnelheid van 20 m/s zorgt ervoor dat deze zagen met gemak door 
de dikste stammen zagen. Ze werken op de universele 18 V LXT-accu’s van Makita. 
Dezelfde accu die je nu al gebruikt bij je boor-/schroefmachine. 1 accu, 180+ machines.

DUC353

DUC353Z: zonder accu’s en lader, in doos €299,00

Ook leverbaar met traditionele kettingspanner DUC355Z: €289,00

DUC400

DUC400Z: zonder accu’s en lader, in doos €319,00

Ook leverbaar met traditionele kettingspanner DUC405Z: €309,00

18 V tophandle 
kettingzaag 25 cm

DUC254

DUC254Z: zonder accu’s en lader, in doos €219,00

Ook leverbaar in 2x18 V DUC252Z: €229,00

en DUC306Z: €309,00

Boomverzorgers
Voor boomverzorgers heeft Makita 
tophandle zagen die snel zagen, 
makkelijk starten, zo licht mogelijk 
zijn en perfect in balans zijn. 
Let op: Deze kettingzagen zijn 
uitsluitend voor gebruik door ervaren 
gebruikers, die zich bewust zijn van de 
gevaren/risico’s die kunnen optreden 
bij het werken met een tophandle zaag.
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18 V transporter waarbij je niet hoeft te tillen of duwen 

Transport

DCU180

DCU180ZX1: zonder accu’s  

en lader, in doos met rek €772,00

DCU180

DCU180ZX2: zonder accu’s  

en lader, in doos met bak €739,00

DUC254

DUC254Z: zonder accu’s en lader, in doos €219,00

Ook leverbaar in 2x18 V DUC252Z: €229,00

en DUC306Z: €309,00

Een kruiwagen die je niet hoeft te tillen en duwen? Ideaal voor iedereen die denkt aan zijn 
eigen gezondheid, gemak en productiviteit natuurlijk. De DCU180 heeft een draagvermogen 
van 130 kg en kan worden uitgerust met een 90 liter bak of een rek. In beide gevallen zorgen 
de wielen onder de handvatten dat er niet getild hoeft te worden, en het krachtige gemotoriseerde 
voorwiel dat er niet geduwd hoeft te worden. Het is dus eigenlijk meer een transporthulp. 
Door de scherpe arbo-regels voor de maximale tilbelasting (25 kg per handvat) is het 
aanschaffen van deze transporthulp een logische keuze. Want zeg nou zelf, het is toch 
hetzelfde als van een handschroevendraaier overstappen op een Makita schroefmachine? 

Snoeien
Heb je de reciprozaag DJR183 al gezien? 
Deze zaag kan in combinatie met 
zaagblad P-47117 voor vers hout ook 
prima gebruikt worden als snoeizaag. 
De zaagbladen zijn met één vinger-
beweging makkelijk te verwisselen door 
de snelsluiting. De nieuwe DJR183 
reciprozaag is een compacte, lichte 
oplossing voor snoeien met behoud van 
de 18 V LXT uitwisselbaarheid, standtijd 
en snelheid.
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DJR183

DJR183ZJ: zonder accu’s en lader,  

in doos  €109,00

GRATIS 

ACCU 
GRATIS 

ACCU 
GRATIS 

ACCU 
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Accumachines

Registreer en ontvang een gratis accu.
Bij alle CXT- en LXT-machines (m.u.v. 14,4 V 
en combisets) t.w.v. €90,00 excl btw* of meer

Hoe je de accu aan kunt vragen lees je op makita.nl/aanbieding

14

Scan de QR code voor de 
actielijst of kijk op 

makita.nl/aanbieding

2x18 V cirkelzaag 190 mm 18 V cirkelzaag 165 mm

Gratis 
accu

januari t/m april 2020 

DHS783

DHS783ZJU: zonder accu’s en lader,  

in Mbox met AWS-zender  €409,00

DHS661

DHS661ZJU: zonder accu’s en lader, 

in Mbox met AWS-zender   €309,00

GRATIS 

ACCU 
GRATIS 

ACCU 



230 V machines

Registreer en ontvang een gratis zaklamp.
Bij alle gesnoerde machines 

t.w.v. €90,00 excl btw* of meer
Hoe je de zaklamp aan kunt vragen lees je op makita.nl/aanbieding

Scan de QR code voor de 
actielijst of kijk op 

makita.nl/aanbieding

1515

Gratis 
zaklamp
januari t/m april 2020 

DEXDML801

230 V invalcirkelzaag 
165 mm

230 V reciprozaag

230 V decoupeerzaag 
D-greep

230 V combihamer

230 V boven- en 
kantenfrees

230 V combihamer

230 V haakse slijper 
125 mm

230 V stofzuiger 
L-klasse

SP6000J1X
Wordt geleverd met 
Mbox en geleiderail 
in tas.

JR3050T
Wordt geleverd in koffer.

4350FCTJ
Wordt geleverd 
in Mbox.

HR2651TJ
Wordt geleverd in Mbox, stofafzuigset 
en verwisselbare doorkop.

RT0700CX3J
Wordt geleverd 
met diverse voeten, 
in Mbox.

HR2631FTJ
Wordt geleverd in Mbox, stofafzuigset, 
verwisselbare boorkop.

9565CVR
Wordt geleverd in doos met afbraamschijf 
en beschermkap. 

VC2512L
Wordt geleverd 
in doos.

€359,
00

€129,
00

€195,
00

€295,
00

€249,
00 €235,

00

€139,
00 €149,

00

GRATIS 
ZAKLAMP 

GRATIS 
ZAKLAMP 

GRATIS 
ZAKLAMP 

GRATIS 
ZAKLAMP 

GRATIS 
ZAKLAMP 

GRATIS 
ZAKLAMP 

GRATIS 
ZAKLAMP 

GRATIS 
ZAKLAMP 



De gratis accu actie is geldig van 1 januari t/m 30 april 2020. 

De gratis zaklamp actie is geldig van 1 januari t/m 30 april 2020.

Product niet op voorraad? Voor 12.00 uur besteld, als regel volgende werkdag bij jouw dealer. makita.nl | (040) 206 40 40
FOL041 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. 

MAKITA ACCU
BEWEZEN TECHNIEK

DE

Gratis 
accu

Zie pag. 14

Met ruim 180 machines heeft Makita het grootste assortiment machines dat op 
één en dezelfde accu werkt. De 18 V LXT-accu werkt ook op de tuin- en 

parkmachines en stofzuigers. Als voorloper op het gebied van accutechnologie 
biedt Makita ook binnen die assortimenten de ruimste keuze in de markt.


