
Stofvrij muren en
plafonds schuren 
met de DSL800ZU

AWS in de praktijk

Automatisch
stofvrij werken

één met Makita



Gratis  
AWS- 

adapter

Koop een AWS-machine en ontvang een gratis AWS-adapter 
Van 1 mei tot en met 30 juni 2020 ontvang je een gratis AWS-adapter  
bij aankoop van een AWS-machine. Registreer je aankoop en je krijgt  
de AWS-adapter gratis thuis gestuurd. Lees de voorwaarden op  
makita.nl/aanbieding om teleurstellingen te voorkomen.

  Deze actie is geldig voor alle machines met dit icoon. 

Draadloos werken  
met de AWS-adapter

Aanbieding
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AWS-adapter.
t.w.v. €179,00

WUT02U



Heb je ‘m gezien op de voorpagina? De eerste 
langnekschuurmachine op accu. De Makita 18 V LXT 

accu wel te verstaan. De zoveelste machine in het  
18 V LXT assortiment; inmiddels zijn het er meer dan 

200 en we gaan door met de ontwikkeling. Dus stofvrij 
schuren (pag. 4), SDS-Max boorhamers (pag. 6),  

305 mm afkortzagen (pag. 14), haakse slijpers (pag.10) 
en een compleet assortiment tuinmachines, allemaal 

op één en dezelfde accu. Er is heel veel mogelijk  
met 1 of 2 18 V LXT accu’s, en er zijn wereldwijd 

ontelbare tevreden gebruikers. De voordelen  
van snoerloos werken met de accu machines van 

Makita zijn bekend.

40 V Max XGT. Klaar voor meer.
Onze ingenieurs streven elke dag opnieuw naar sneller, 
krachtiger en meer. Met het LXT platform kun je voor heel 

veel klussen prima vooruit. Laat het daarom volstrekt 
duidelijk zijn dat de Makita ingenieurs door zullen  

gaan met verdere ontwikkeling van dit succesvolle  
platform. Elke technologie bereikt echter ooit een 

limiet, en dan brengt innovatie nieuwe doorbraken.  
Dat is de reden achter XGT, het nieuwe 40 V Max 

platform dat Makita in de komende jaren zal uitrollen. 
Rondom een compleet nieuw ontworpen accu.  

Naar verwachting zullen er eind volgend jaar zo’n  
100 machines beschikbaar zijn voor krachtige 

oplossingen in bouw, industrie, groenvoorziening  
en schoonmaak. Een kleine slag om de arm daarbij:  

het coronavirus beinvloedt de productieopbouw.  
Het gaat iets minder snel dan oorspronkelijk verwacht, 

maar dat het gaat komen is zeker. XGT is klaar voor 
meer. Meer kracht, meer mogelijk. 

Danny de Bont
Teamleider Adviseurs

Telefoon 06 - 20 21 08 88
E-mail d.d.bont@makita.nl Jaargang 18 Uitgave 62,  

Mei 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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Werk mobieler,  
nauwkeuriger  
en veiliger
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40 V Max XGT. 
Klaar voor meer. 

Een heuse primeur:  
langnek schuurmachine
op 18 V LXT accu

Stofvrij muren en
plafonds schuren

Het gemak 
van AWS

12

Bekijk
online

makita.nl
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Gratis accu  
bij combisets
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Dhiago  
Onderhoudsbedrijf  
H.W. Serno, Amsterdam 
Dhiago is werkzaam bij Onderhouds-
bedrijf H.W. Senro uit Amsterdam. 
Het bedrijf heeft vooral klussen in en 
rondom Amsterdam en is op dit moment 
onder andere bezig met het opknappen 
van een prachtig monumentaal pand in 
Amsterdam Amstel. Dhiago werkt sinds 
kort met Makita’s heuse wereldprimeur; 
de 18 V langnek schuurmachine op 
accu. En uiteraard gingen wij bij hem 
langs om zijn bevindingen met jullie  
te kunnen delen.  
Makita introduceerde deze machine, 
de DSL800, in augustus 2019. Hij is 
ontworpen voor het vlakschuren van 
gipsbanen op gipswanden en plafonds. 
De DSL800 is uitgerust met een in 
lengte verstelbare aluminium buis, 
waardoor de totale lengte varieert 
tussen de 110 en 152 cm. Met de 
optioneel verkrijgbare verlengsteel is 
zelfs een maximale lengte van 210 cm  
te realiseren. 

Comfortabel en flexibel  
‘Tijd is geld, en hier al helemaal’ luidt 
hij in. ‘Maar tegenwoordig gaan die 
muurtjes wel sneller hoor, dankzij deze 
machine. Ik kan de schuursnelheid in  
vijf stappen instellen, waardoor je ‘m af 
kunt stellen op de gebruikte korrel  
en ondergrond. Hij start rustig op en 
blijft daarna op een constant toerental 
werken, waardoor je afwerking altijd  
gelijk blijft. Die verlengsteel is ook  
handig trouwens, vooral bij een pand  
als dit, waar de wanden en plafonds 
toch een stukkie hoger zijn dan normaal. 
Als ik ‘m verleng is hij overigens nog 
steeds goed in balans. Ik werk er met 
gemak een hele dag mee’, aldus Dhiago. 

Stofvrij muren 
en plafonds 
schuren
Snel, eenvoudig en stofvrij 
werken met de DSL800ZU

DSL800ZU
WERKT
OP

“Tegenwoordig 
gaan die muurtjes 
een stuk sneller”
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Een veilige,  
stofvrije werkplek   
De DSL800 is voor Dhiago als profes-
sional niet alleen een comfortabele, 
maar ook een veilige machine. 
‘Machines met snoeren zijn niet meer 
van deze tijd,’ vertelt Dhiago verder.  
‘Ze zijn niet alleen voor mij onhandig, 
maar ook voor de 13 anderen die  
hier dagelijks aan het werk zijn.  
Een schuurmachine, zoals deze, is dan 
een uitkomst. Door de AWS-functie, 
die zorgt voor draadloze communicatie 
tussen de accumachine en stofzuiger, 
werk je niet alleen snoerloos maar  
ook nog eens stofvrij.’

Instelbare schuursnelheid 

Met overbelasting-
beveiliging en indicator 

Eerste langnek schuurmachine op accu

Bekijk
online

makita.nl

“Tegenwoordig 
gaan die muurtjes 
een stuk sneller”

Totale lengte tussen de 110 en 152 cm

Met optioneel verkrijgbare
steel maximaal 210 cm DSL800ZU

WERKT
OP

Langnek schuurmachine wordt  
geleverd zonder accu’s en lader,  
in doos met tas en AWS-zender.
€695,00
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Automatisch  
stofvrij werken

Omdat stofvrij werken verplicht is, moet je een stofzuiger 
gebruiken bij het zagen, schaven, slijpen en frezen in hout, 
steen en beton. Ditzelfde geldt voor boren in steen en beton. 
Voorheen moest je hiervoor een accumachine aansluiten op 
een stofzuiger en deze handmatig aanzetten.  
Tegenwoordig is er AWS, ofwel Auto-start Wireless system.  
Maar wat is dit ook alweer? In feite werkt deze techniek  
heel simpel: je voorziet een machine van een Bluetooth® 
zender en kiest een stofzuiger met een Bluetooth® ontvanger. 
Door deze met elkaar te verbinden, start de stofzuiger 
telkens automatisch wanneer je je machine inschakelt,  
en heb je altijd een stofvrije werking.  
Voor 230 V stofzuigers die nog geen ingebouwde AWS 
techniek hebben, heeft Makita de WUT02 ontwikkelt.  
Met deze AWS-adapter kan je je stofzuiger toch draadloos 
verbinden met een AWS-machine. Voor de juiste stofvrije 
combinatie ga je naar makita.nl/stof

Met Auto-start Wireless system

18 V Combihamer wordt geleverd  
zonder accu’s en lader, in Mbox,  
met stofafzuiging en AWS zender.
€299,00

2x18 V Combihamer wordt geleverd  
zonder accu’s en lader, in Mbox,  
met stofafzuiging en AWS zender.
€489,00

2x18 V Combihamer wordt geleverd  
zonder accu’s en lader, in koffer,  
met stofafzuigset en AWS zender.
€699,00

DHR182ZWJU
WERKT
OP

DHR283ZWJU
WERKT
OP

DHR400ZUN1
WERKT
OP

Boor- en beitelvet, hiermee voorkom 
je het drooglopen vanje boor, beitel 
of boorkop waardoorde levensduur 
verlengd wordt
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Bekijk
online

makita.nl

Gratis AWS-adapter   
In mei en juni 2020 ontvang je ‘m  
gratis bij onderstaande machines.  
Voor een compleet overzicht ga je  
naar makita.nl/aanbieding

2x18 V Stofzuiger wordt geleverd  
zonder accu’s en lader in doos.
€429,00

Stofzuiger L-klasse wordt geleverd  
met adapter, stofafzuigset in doos.
€569,00

Boor- en beitelvet  
100 ml dispencer
€6,75

SDS-MAX betonboor 
20 x 600 mm
€250,00

DVC864LZX1
WERKT
OP 198993-4 B-64440

VC4210L
WERKT
OP 230 V
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Snoerloos en  
stofvrij werken
AWS in de praktijk

DHS783ZJU
WERKT
OP

Niels van Dijk,
Tuinoverkapping Twente, 
Enschede 
Tuinoverkapping Twente is een bedrijf 
uit Enschede wat tuinoverkappingen, 
carports en veranda’s op maat maakt. 
De te verrichten werkzaamheden bestaan 
voor het overgrote deel uit houtbewerking. 
Eigenaar Niels van Dijk werkt met de 
AWS uitgeruste accu-cirkel zaag en 
accustofzuiger. ‘Deze combinatie kan 
zowel binnen als buiten, maar komt het 
beste tot z’n recht als ik op meerdere 
locaties per dag moet zijn’.

Het gemak van AWS   
‘Het is eigenlijk makkelijker dan met 
230 V werken. Je haalt ‘m uit de bus, 
zet ‘m neer, koppelt ‘m en je bent aan 
het zagen. En met stroom moet je een 
kabeltje uitrollen, zorgen dat je een 
stroompunt hebt en dat is hierbij niet.  
Ik kan nu veel sneller werken’. 
Wanneer je accu(s) van je machine 
vervangt of de AWS zender opnieuw 
plaatst, hoef je alleen maar de 
Bluetooth® knop van de machine  
één keer in te drukken. Dan is er weer 
een verbinding en start de stofzuiger 
automatisch wanneer je de machine 
inschakelt. Je kan maar liefst 10 
machines koppelen. 
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Standaard uitgerust 
met Efficut zaagblad

Verstekinstelling tot 48°

Uitgerust met Auto-start
Wireless System (AWS)

Zonder adapter op 
de Makita geleiderail

Past bij weerstand de 
zaagsnelheid en het koppel 
aan voor behoud van kracht 

Bekijk
online

makita.nl

Vind alle accessoires voor jouw 
zaagmachine op makita.nl

DHS783ZJU
WERKT
OP

2x18 V Stofzuiger wordt geleverd  
zonder accu’s en lader in doos.
€429,00

DVC864LZX1
WERKT
OP

Geleiderail  
snelspan klemset.
€59,00

199826-6

18 V Cirkelzaag 190 mm wordt  
geleverd zonder accu’s en lader, 
in Mbox met AWS zender.
€409,00

18 V Cirkelzaag 165 mm wordt  
geleverd zonder accu’s en lader,  
in Mbox met AWS zender.
€309,00

DHS661ZJU
WERKT
OP
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Bij een te hoge weerstand, schakelt de motor 
automatisch terug naar een lager toerental

Wij hechten veel waarde
aan veilig werken

2x18 V Haakse slijper 230 mm wordt  
geleverd zonder accu’s en lader,  
in koffer met AWS zender.
€319,00

18 V Haakse slijper 125 mm wordt  
geleverd zonder accu’s en lader,  
in Mbox met AWS zender.
€259,00

DGA901ZKU1
WERKT
OP

DGA514ZJU
WERKT
OP

Stofzuiger L-klasse  
wordt geleverd met adapter, 
stofafzuigset in doos.
€569,00

VC4210L
WERKT
OP 230 V



Bij een te hoge weerstand, schakelt de motor 
automatisch terug naar een lager toerental

11

Invalstofafzuigkap 
230 mm.
€115,00

198440-5

Invalstofafzuigkap 
125 mm.
€85,00

196845-3

Diamantschijf 
350 x 25,4 x 3 mm.
€94,50

B-54053

Diamantschijf 
230 x 22,23 x 2,6 mm.
€137,50

B-12712

De nieuwe haakse slijpers van Makita zijn dé nieuwe standaard in slijpen 
op accu. Ze zijn op diverse punten nog verder verbeterd qua veiligheid. 
Denk bijvoorbeeld aan softstart; deze zorgt ervoor dat de machine rustig 
start en geen schok bij het inschakelen geeft. De DGA901 is voorzien  
van een veiligheidsschakelaar ofwel dodemanskop. Bij controleverlies  
en loslaten van de schakelaar, gaat de machine automatisch uit.  

Beide machines hebben een elektrische rem en zijn beter beschermd  
tegen stof en vocht door het unieke ontwerp aan de binnen- en buitenkant 
van de behuizing. De Active Feedback sensing Technology (AFT) zorgt 
ervoor dat de machine uitschakelt bij plotselinge reductie in toeren of  
bij het klemmen van de schijf in het materiaal. Wordt de weerstand 
te hoog, dan schakelt de motor dankzij ADT (Automatic torque Drive 
Technology) elektronisch terug naar een lager toerental voor optimaal 
resultaat. En ook deze machines zijn voorzien van AWS, voor draadloze 
communicatie tussen je accuslijper en stofzuiger. 

Gebruik tijdens het doorslijpen in metaal, RVS en aluminium altijd 
een aan twee zijden over 180° gesloten beschermkap. Wanneer je 
met diamantschijven werkt in kwarts houdende materialen dien je de 
bijbehorende invalstofzuigkap te gebruiken. 

Voor een compleet overzicht van onze slijpers 
scan je de QR code of ga je naar makita.nl
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Vraag het 
aan Ike

Het gemak van AWS 
Op iedere werkplaats is stof aanwezig, 
want het komt vrij bij allerlei bewerkingen. 
Vergis je niet, kwartstof kan leiden tot 
ernstige effecten en is zeer slecht voor 
de gezondheid. Makita heeft veel energie 
gestoken in oplossingen voor stofvrij werken. 
Wat dacht je van een accustofzuiger die 
automatisch inschakelt zodra je bijvoorbeeld 
je (2x)18 V combihamer of invalcirkelzaag  
aan zet. Handig toch? Voorheen kon dit 
alleen manueel met een accu stofzuiger, 
door de stekker van je machine aan te 
sluiten op je stofzuiger. Gelukkig heeft 
Makita hier met de introductie van AWS een 
oplossing voor gevonden. AWS staat voor 
Auto-start Wireless System, wat inhoudt dat 
je stofzuiger door middel van Bluetooth® 
automatisch verbonden kan worden met  
je accu gereedschap en direct start zodra  
je je machine inschakelt. Zo vergeet je  
‘m nooit aan te zetten en werk je altijd in  
een stofvrije werkomgeving.

12

De nieuwe AWS-adapter (WUT02U) maakt 
snoerloze communicatie tussen een 
accu machine en gesnoerde stofzuiger 
mogelijk. Met deze adapter kan 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, welke 
voorzien zijn van een door een machine 
te activeren stopcontact. 

De adapter is standaard voorzien van een 
bevestigingshaak en koord met snelsluiting 
voor een gedegen bevestiging aan de 
stofzuiger. De benodigde AWS-zender 
(WUT01) wordt standaard meegeleverd.

“ Optimale bewegingsvrijheid  
én stofvrij werken.  
Als dat geen gemak is,  
weet ik het ook niet meer.”

Meer weten over stofvrij werken?  
Scan dan de QR code of bekijk de playlist  
over stofvrij werken op ons Youtube kanaal.

youtube.com/makitanederland

AWS-adapter.
t.w.v. €179,00

WUT02U



13

18 V Combiset voor schroeven en boren  
in hout. Wordt geleverd met 3,0 Ah accu’s  
(2 st.), DDF482, DTD156, snellader, in Mbox.
€289,00

18 V Combiset voor zwaardere (klop)boor- 
en (slag)schroefklussen. Wordt geleverd 
met 5,0 Ah accu’s (2 st.), DHP481, DTD154, 
snellader, in Mbox.
€545,00

18 V Combiset voor zwaardere boor- en 
(slag)schroefklussen. Wordt geleverd met 
5,0 Ah accu’s (2 st.), DDF481, DTD154, 
snellader, in Mbox.
€525,00

AWS Combiset voor schuren en  
stofzuigen. Wordt geleverd met  
DSL800Z, VC4210M, AWS ontvanger 
WUT02, zonder accu’s en lader, in doos.
€1295,00

18 V Combiset voor (slag)schroeven,  
(klop)boren, slijpen, zagen en monteren  
met multitool. Wordt geleverd met  
5,0 Ah accu’s (3 st.), DDF484, DTD153, 
DTW285, DHR242, DGA504, DJR187, 
DHS660, DTM51, Snellader, Tas.
€1745,00

DLX2339J
WERKT
OP

DLX2176TJ
WERKT
OP

DLX2175TJ
WERKT
OP

DK0113UX1
WERKT
OP

DLX8026TW1
WERKT
OPErg scherp  

geprijsde sets

Combiset-actie

Koop een combiset en  
ontvang een gratis accu 
Van 1 mei tot en met 30 juni 2020  
ontvang je een gratis accu bij aankoop  
van een combiset uit de actie. Registreer  
je aankoop en je krijgt de accu gratis  
thuis gestuurd. Bekijk de actielijst voor  
alle deelnemende sets en lees de 
voorwaarden op makita.nl/aanbieding  
om teleurstellingen te voorkomen. 

Gratis
accu

t.w.v. €90,00
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Werk mobieler, 
nauwkeuriger  
en veiliger

Dieper en nauwkeuriger 
zagen 
De DLS211 is een zeer uitgebreide  
305 mm radiaal afkortzaag met een 
hoge nauwkeurigheid. Daarnaast heeft 
de machine een opvallende eigenschap 
als je kijkt naar het geleidingssysteem: 
de rails blijven namelijk 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. De DLS211 is 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), 
in combinatie met de 230 V stofzuiger 
en AWS-adapter, zorgt ervoor dat de 
stofzuiger automatisch start als de  
zaag gestart wordt. 

DLS211ZU
WERKT
OP

Met een Efficut zaagblad
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Superieure
stofafzuiging 

Instelbare laserlijn

Standaard geleverd 
met Efficut

Continue efficiënt
zagen dankzij ADT

Uitgerust met AWS

Bekijk
online

makita.nl

Efficient cut,  
afgekort Efficut   
De radiaal afkortzaag, de DLS211,  
wordt standaard voorzien van een 
Efficut zaagblad. Zo heb je optimale 
prestaties van meet af aan. De tandvorm 
van deze bladen is enorm efficiënt en  
ze zijn ideaal voor accumachines.  
Je zaagt er sneller en zuiverder mee, 
kunt langer zagen op één accu en de 
stofproductie is aanzienlijk minder. 
Het standaard meegeleverde blad is 
afgestemd op de meest voorkomende 
werkzaamheden met deze machine. 
Wanneer je een fijnere afwerking  
wenst in dunner materiaal, kies dan  
voor een blad met meer tanden. 

2x18 V Radiaal afkortzaag 305 mm  
wordt geleverd zonder accu’s en 
lader, in doos met AWS zender.
€899,00

DLS211ZU
WERKT
OP

Stofzuiger L-klasse wordt geleverd 
met adapter, stofzuigset in doos.
€569,00

Bouwradio FM DAB/DAB+ 
Bluetooth wordt geleverd  
zonder accu’s en lader in doos.
€219,00

Efficut cirkelzaagbladen ontwikkeld 
voor de 305 mm accu afkortzaag, 
verkrijgbaar in 60, 80 en 100 tands.

VC4210L
WERKT
OP 230 V

DMR115
WERKT
OP 230 V

€90,00

B-67256

€105,00

B-67262

€125,00

B-67278



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.  

FOL514

makita.nl
(040) 206 40 40

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

één met Makita

De Makita accu. 
Bewezen techniek.

Bekijk
onze  
M tuin
makita.nl

De 18 V LXT accu van Makita heeft zich al jarenlang bewezen in de bouw, en overtuigt inmiddels ook vele professionals 
in de tuin- en park sector. Logisch ook; we hebben een breed assortiment machines, voor welke toepassing dan ook. 
Of het nu is voor een klus tijdens werk of in je tuin rondom huis, voor elke toepassing vind je bij ons het ideale 
gereedschap. En al die machines, waarvan er nu meer dan 200 zijn, werken allemaal op dezelfde accu. Handig toch?


