
De nieuwe DHS900

De cirkelzaag die 
rechtstreeks op de 

geleiderail past

De nieuwe accu
schaaf van Makita 
met koolborstelloze motor
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Actie
   

Deze actie is geldig voor alle machines met dit icoon.. 

Aanbieding voor de donkere dagen 
Van 1 oktober tot en met 30 november 2020 ontvang je een  
gratis LED lamp bij aankoop van een 14,4 V en/of 18 V LXT  
machine t.w.v. €90,00 excl. BTW of meer. Deze lamp past niet  
op een G-serie accu (komt veel in bouwmarkt-sets voor), CXT of  
XGT accu. Registreer je aankoop en je krijgt de LED lamp gratis  
thuis gestuurd. Lees de voorwaarden op makita.nl/aanbieding  
om teleurstellingen te voorkomen.

LED lampen  
maken  
licht werk

Aanbieding

DEXDML801
 14,4 V / 18 V LXT

LED lamp
t.w.v. €50,00

Makita bestaat al ruim 100 jaar als zelfstandige organisatie. 
Nooit overgenomen of gefuseerd, en hoewel beursgenoteerd 
nog altijd een familiebedrijf met de derde en vierde generatie 

aan het roer in Japan. Vanaf het begin heeft Makita altijd  
veel aandacht gegeven aan kwaliteit en service. Die cultuur 

werkt tot op de dag van vandaag nog steeds door in het 
bedrijf. In de jaren 50 van de vorige eeuw ontwikkelde 

Makita haar eerste gereedschap. Een schaaf. En daarmee is 
de ontwikkeling van het gehele assortiment begonnen.  

Dat was overigens niet de 1100 (zie pag 7). Die hebben we 
pas 50 jaar in het assortiment. En die houden we voorlopig 

nog in het assortiment voor de vele gebruikers zijn die er aan 
verknocht zijn. Ons schavenassortiment bestaat inmiddels 

uit een serie 230 V schaven en accu schaven. Met de  
18 V LXT accu en ADT is de DKP181 een accu schaaf die 
prestaties levert die gelijkwaardig zijn aan de gesnoerde 

KP0810CK. En met AWS gaat de (accu) stofzuiger nog 
automatisch aan ook, wat heel fijn werkt want schaven die 
tot 3 mm materiaal kunnen afnemen produceren veel stof. 

Efficut bladen
Dat geldt ook voor de nieuwe accu cirkelzaag DHS900ZU. 

Met 2 stuks 18 V LXT accu’s gaat ie als een mes door  
de boter. Heeft ook AWS en ADT. Op pag 8-9 lees je wat daar 

zo handig aan is. Mooi en handig ook dat hij direct past op 
de geleiderail. Standaard uitgerust met een Efficut zaagblad. 

Dit unieke zaagblad passen we op steeds meer cirkel- en 
afkortzagen standaard toe. Dankzij de speciaal geslepen tand  
gaat het Efficut zaagblad als dat mes door de boter. We horen  
van gebruikers dat ze het verschil kunnen merken. Efficut zaagt  

sneller en geeft meer zaagsnedes per acculading. Er is een  
compleet assortiment beschikbaar voor diverse toepassingen.  

Zelfs in metaal. Op pag 10-12 vind je meer informatie.

Kernwaarden Makita
Het zijn twee voorbeelden die aantonen dat (accu) 
gereedschap nog altijd niet aan het eind van haar 

ontwikkeling is. Afkortingen als ADT, AFT, AVT, SJS en 
AWS staan voor knappe staaltjes techniek die het gebruik 

makkelijker en productiever maken. En daarmee raken aan 
de kernwaarden van het merk Makita.

Danny de Bont
Teamleider Adviseurs

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

Jaargang 18 Uitgave 65,  
Oktober 2020. Het M magazine  
is een blad van Makita dat  
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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Uitgerust met Auto-start
Wireless System (AWS) 

Diepte-instelknop met 
hoge nauwkeurigheid

Voor sponningen tot 25 mm

Herman Klok,  
Burgland Bouw BV, Dodewaard 
Voor de introductie van de nieuwe schaaf van Makita 
mogen we een dag meelopen met Herman Klok die 
aan het werk is voor Burgland Bouw BV. Herman 
begon zijn carrière bij zijn werkgever als timmerman 
en stapte na 5 jaar over naar de functie van allround 
service verlener, inmiddels alweer 7 jaar geleden. 
Hij bezoekt regelmatig klanten waarvan projecten 
zijn afgerond, voor het regelen en verlenen van de 
service na oplevering. Dat gaat van renovatie tot 
nieuwbouw. Een greep uit zijn werkzaamheden: 

onderhoud aan het pand, timmerwerkzaamheden, 
deuren schaven en afhangen. We ontmoeten  
Herman in Amerongen waar Burgland Bouw 
afgelopen voorjaar een nieuwbouwproject heeft 
opgeleverd. Als we een kijkje nemen in zijn werkbus 
en vragen met welk gereedschap hij regelmatig 
werkt, wijst hij naar de schroefmachine, cirkelzaag, 
multitool, haakse slijper en stofzuiger. “Voor het 
zwaardere werk gebruik ik de 18 V LXT machines  
en voor de lichtere klussen pak ik de 12 V Max CXT.  
Alles wat ik meeneem naar klanten is op accu, 
want die mobiliteit is belangrijk bij het verlenen van 
service”, zegt Herman.

Automatic torque Drive 
Technology (ADT) 
Uiteraard wilden we graag weten hoe  
de nieuwe schaaf DKP181 van Makita 
Herman was bevallen. Zijn eerste reactie 
is dat de motor een stuk krachtiger is  
dan die van zijn voorganger, en dat klopt. 
De nieuwe schaaf heeft een koolborstel-
loze motor. Zonder koolborstels heb je 
een betere stroomoverdracht naar de 
motor, die hierdoor constanter in toeren 
en dus efficiënter is. Verder is de schaaf 
voorzien van ADT. Wordt de weerstand te 
hoog, dan schakelt de motor elektronisch 
terug naar een lager toerental. Daardoor 
blijft het stroomverbruik zo laag mogelijk en 
het toerental optimaal. Herman’s tweede 
opmerking is dat de nieuwe schaaf een 
mm meer kan schaven. In plaats van de  
2 mm die de DKP180 schaaft, schaaft de 
DKP181 tot wel 3 mm. Daarnaast kan de 
diepte ingesteld worden tijdens het 
schaven zodat je bijvoorbeeld van 3 mm 
naar 1 mm kan werken. Handig bij het 
schaven van deuren.

“Werken zonder 
stofafzuiging is niet  
meer van deze tijd”  
Op de machine zit ook een Auto 
Wireless System functie. Met AWS 
koppel je de machine met Bluetooth  
aan de stofzuiger waardoor je nooit 
meer vergeet de stofzuiger aan te 
zetten. De afzuiging voor de stofzuiger 
kan zowel links als rechts van de schaaf 
geplaatst worden. Dat is ideaal als je 
bijvoorbeeld linkshandig bent zoals 
Herman.  Het laatste pluspunt dat 
Herman noemt is de accu indicator op 
de schaaf. De 4,0 Ah 18 V LXT accu’s 
hebben geen indicator op de accu en 
dan is het handig dat je het kan aflezen 
op de machine.

De nieuwe schaaf 
van Makita met hoge  
nauwkeurigheid

DKP181
18 V LXT

Behoudt kracht bij weerstand

Spaanafvoer naar 
beide zijden mogelijk

Instelknop met stappen van 0,1 mm



Stofvrije oplossingen met AWS   
Onze nieuwe accu schaaf DKP181 is voorzien van AWS, 
wat staat voor Auto-start Wireless System. Met dit systeem 
maak je een draadloze verbinding tussen je accu machine en 
(accu) stofzuiger. De stofzuiger start automatisch zodra je de 
machine aanzet. Dit systeem werkt ook met 230 V stofzuigers 
die zijn voorzien van een startautomatiek. Hiervoor heb je 
onze AWS adapter WUT02 nodig, die snoerloze communicatie 
tussen machine en stofzuiger mogelijk maakt. Met deze 
adapter kun je - middels Bluetooth® - stofzuigers die nog  
geen ingebouwde AWS techniek hebben, toch draadloos 
verbinden met een AWS machine.

76

Makita ontwikkelt al sinds decennia gereedschap 
voor de vakman en vakvrouw. Dat begon met 
een elektrische schaaf, Makita’s allereerste 
powertool. Een echte klassieker is onze schaaf 
1100. Al sinds 1969 verkrijgbaar. De oudste 
schaaf van Makita, met nauwkeurige afwerking 
en een unieke reischaaf. Door de extra lange 
aluminium schaafzool blijf je recht schaven en 
voorkom je machineslag. De 1100 heeft een 

degelijke zijgeleider met beitelafscherm-functie en 
is ideaal voor het schaven van deuren en ramen.
Ook lang in ons assortiment zijn onze onderdelen; 
deze blijven namelijk minimaal 7 jaar op voorraad 
nadat een machine uit het assortiment gaat. In de 
praktijk is dat echter vaak veel langer om klanten 
behulpzaam te zijn. Hierdoor kunnen wij zelfs op 
modellen die al jaren niet meer verkocht worden, 
service blijven verlenen. 

1100
230 V

Schaaf 82 mm wordt  
geleverd in koffer.
€389,00

DKP181ZJ
18 V LXT

Schaaf 82 mm wordt geleverd zonder  
accu’s en lader, in Mbox. Dezelfde schaaf  
als de DKP181ZJU maar met één klein 
verschil. Deze machine wordt geleverd 
zonder AWS zender.
€295,00

Actie

DKP180ZJ
18 V LXT

Schaaf 82 mm wordt geleverd  
zonder accu’s en lader, in Mbox.
€199,00

Actie

18 V LXT accu schaven

230 V schaven

“Schaven en afzuigen
werkt fenomenaal,
echt goed.”

KP0810CK
230 V

1806B
230 V

KP0810K
230 V

1911B
230 V

KP0800K
230 V

N1923BK
230 V

Schaaf 82 mm wordt geleverd in  
koffer. Ideaal voor het schaven  
van sponningen tot 25 mm.
€299,00

Schaaf 170 mm wordt geleverd  
in koffer. Schaaft in één  
beweging 170 mm breed.
€625,00

Schaaf 82 mm wordt geleverd in  
koffer. Tot maximaal 4,0 mm in  
een keer afnemen. 
€269,00

Schaaf 110 mm wordt geleverd  
in doos. Eenvoudige lichte schaaf.
€335,00

Schaaf 82 mm wordt geleverd in  
koffer. Met diepte-instelknop met een  
hoge nauwkeurigheid van 0,1 mm.
€189,00

Schaaf 82 mm wordt geleverd 
in koffer. Handzaam en relatief 
laag in gewicht.
€225,00

DKP181ZJU
18 V LXT

Schaaf 82 mm wordt geleverd zonder 
accu’s en lader, in Mbox met AWS zender. 
Biedt dezelfde kracht en prestaties als zijn 
gesnoerde equivalent KP0810CK.
€335,00

Actie

Méér dan  
50 jaar in het 
assortiment
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Rechtstreeks  
op de geleiderail
De nieuwe DHS900 cirkelzaag is
standaard uitgerust met Efficut zaagblad

Stofvrij zagen
Door de AWS maakt je stofzuiger 
automatisch verbinding met de DHS900, 
waardoor je nooit vergeet om de afzuiging 
aan te zetten. Zo werk je altijd in een 
stofvrije omgeving. Verder is de DHS900 
standaard uitgerust met een Efficut zaagblad; 
je zaagt sneller en de stofproductie is 
aanzienlijk minder.

Snel en lichter werken 
De nieuwe 2x18 V cirkelzaag DHS900 
van Makita is een sterke en snelle 
235 mm cirkelzaag die zonder adapter 
rechtstreeks op de geleiderail past. 
Dankzij de magnesium zool en 
beschermkap is de DHS900 lichter  
en makkelijker om mee te werken.

Langer doorwerken
De DHS900 past dankzij de Automatic 
torque Drive Technology (ADT) bij 
weerstand elektronisch de zaagsnelheid 
en het koppel aan voor behoud van 
kracht. De nieuwe cirkelzaag heeft 
ook een koolborstelloze motor; 
zonder koolborstels heb je een betere 
stroomoverdracht naar de motor, die 
hierdoor constanter in toeren en dus 
efficiënter is. Voor een hogere veiligheid 
start de machine rustig dankzij de 
softstart-functie, terwijl de elektrische 
motorrem ervoor zorgt dat het zaagblad 
snel stil staat. De dubbele LED-
verlichting verlicht het zaagblad en de 
zaaglijn voor beter zicht op het werk.

Sterke en snelle 235 mm cirkelzaag 
met een verstekinstelling tot 60°

Automatische start/stop
stofzuiger met AWS Behoudt kracht bij weerstand

Met elektrische motorrem

DHS900ZU
2x18 V LXT

VC4210L
230 V

WUT02U (199789-6)

Actie

DHS900
2x18 V LXT

Cirkelzaag 235 mm wordt  
geleverd zonder accu’s en lader,  
in doos met AWS zender.
€509,00

Stofzuiger L-klasse wordt geleverd 
met adapter, stofzuigset, in doos.
€579,00

AWS adapter
€179,00

9

AWS adapter  
Voor 230 V stofzuigers 
die nog geen ingebouwde 
AWS techniek hebben, 
heeft Makita de WUT02 
ontwikkeld. Met deze AWS 
adapter kun je je stofzuiger 
toch draadloos verbinden 
met een AWS machine.
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Wat is Efficut? 
Efficut staat voor efficiënt zagen. Door de tand op diverse vlakken aan te passen zagen 
de zaagbladen sneller en nauwkeuriger. Ook door deze innovatieve vormgeving is de 
weerstand veel lager en bijzonder geschikt voor accu machines. Je zaagt meer snedes 
per acculading en de levensduur van de accu gaat omhoog. Ook is de belasting  
op de machine zelf veel lager. We hadden al Efficut zaagbladen voor hout en nu hebben 
we ook Efficut zaagbladen voor metalen.

“ Met Efficut zaag je sneller,  
maak je meer zaagsnedes  
per acculading, gaat je accu  
langer mee. 
  ”

B-64624

Afkortzaagblad 260 mm  
met 45 tanden voor balken  
en regels met een  
materiaaldikte tot 100 mm.
€65,00

B-64185

Cirkelzaagblad 190 mm  
met 24 tanden voor balken  
met een materiaaldikte  
tot 68,5 mm.
€32,50

B-57320 

Invalzaagblad 165 mm met  
56 tanden voor houtplaten en 
rachels met een materiaal-
dikte van 15 tot 28 mm.
€60,00

B-68622

Afkortzaagblad 190 mm  
met 45 tanden voor regels,  
planken en platen met een 
materiaaldikte tot 25 mm.
€42,50

B-62979

Cirkelzaagblad 165 mm  
met 25 tanden voor  
regels en balken met een  
materiaaldikte tot 50 mm.
€38,00

B-67278

Afkortzaagblad 305 mm  
met 100 tanden voor  
planken met een  
materiaaldikte tot 18 mm.
€125,00

B-67262

Afkortzaagblad 305 mm  
met 80 tanden voor regels  
en planken met een 
materiaaldikte tot 50 mm. 
€105,00

B-67256

Afkortzaagblad 305 mm  
met 60 tanden voor regels  
en balken met een 
materiaaldikte tot 120 mm.
€90,00

B-67240

Afkortzaagblad 260 mm  
met 80 tanden voor  
planken met een  
materiaaldikte tot 18 mm.
€90,00

Efficiënt  
Scherpe bovenhoek 
maakt een zuivere 
zaagsnede.

Efficiënt  
Smallere tand en blad 
verlagen de weerstand.

Meer zaagsnedes 
per acculading

Sneller 
zagen

Langere levensduur 
voor de accu

Efficiënt  
Holle tand voert 
de spanen snel en 
gemakkelijk af.

Efficut  
voor hout
Als basis is het idee van een SMTCG (Special Modified Triple Chip 
Grind) vlak- en trapeziumtand genomen. Dit is een tand die zeer 
weinig weerstand aan het te zagen materiaal geeft en daardoor veel 
minder hitte veroorzaakt. Dat is noodzakelijk bij o.a. RVS. De tand 
is vervolgens hol gemaakt om spanen gemakkelijker af te voeren en 
smaller zodat de weerstand tijdens het zagen nog verder omlaaggaat. 
Daarnaast zijn de snijvlakken versprongen geplaatst zodat er minder 
trillingen ontstaan en het zaagblad zuiverder zaagt.

E-01909

Cirkelzaagblad 235 mm  
met 24 tanden voor balken  
met een materiaaldikte  
tot 85 mm. 
€45,00

Assortiment Efficut zaagbladen voor hout
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DCS553ZJ
18 V LXT

B-69294B-69288

Actie

Metaal cirkelzaag 150 mm wordt geleverd  
zonder accu’s en lader, in Mbox.
€279,00

Cirkelzaagblad 150 mm met 48 
tanden voor RVS kokers, buizen 
en platen met een materiaaldikte 
van 1 tot 2 mm.
€65,00

Cirkelzaagblad 150 mm met 
33 tanden voor stalen kokers, 
buizen en platen met een 
materiaaldikte van 1 tot 5 mm.
€50,00

B-69272B-69266

DCS552ZJ
18 V LXT

Actie

Metaal cirkelzaag 136 mm wordt geleverd 
zonder accu’s en lader, in Mbox.
€225,00

Cirkelzaagblad 136 mm met 45 
tanden voor RVS kokers, buizen 
en platen met een materiaaldikte 
van 1 tot 2 mm.
€55,00

Cirkelzaagblad 136 mm met 
30 tanden voor stalen kokers, 
buizen en platen met een 
materiaaldikte van 1 tot 5 mm.
€48,00

136 mm metaalzaag

Assortiment Efficut zaagbladen voor metalen

150 mm metaalzaag

Nu ook Efficut 
voor metalen
Als basis is het idee van een SMTCG (Special Modified Triple Chip 
Grind) vlak- en trapeziumtand genomen. Dit is een tand die zeer 
weinig weerstand aan het te zagen materiaal geeft en daardoor veel 
minder hitte veroorzaakt. Dat is noodzakelijk bij o.a. RVS. De tand 
is vervolgens hol gemaakt om spanen gemakkelijker af te voeren en 
smaller zodat de weerstand tijdens het zagen nog verder omlaaggaat. 
Daarnaast zijn de snijvlakken versprongen geplaatst zodat er minder 
trillingen ontstaan en het zaagblad zuiverder zaagt.

Efficiënt  
Tandvorm verlaagt 
weerstand en  
voorkomt breken.

Efficiënt  
Versprongen snijvlak  
zorgt voor nauwkeurige  
zaagsnede.

Meer zaagsnedes 
per acculading

Sneller 
zagen

Langere levensduur 
voor de accu

Efficiënt  
Holle tand voert  
de spanen snel en  
gemakkelijk af.

Meer kracht met minder energieverbruik
door koolborstelloze motor

Ingebouwde opvang van 
verspaning, met makkelijk 
te legen reservoir

Behoudt kracht
bij weerstand

Zaagt snel door hoog toerental 
van 3600 toeren per minuut

DCS552
18 V LXT

Handzame metaal 
cirkelzagen op accu
Ideaal voor diverse metalen profielen,
kabelgoten en zwaluwstaartplaten
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We blijven ons 18 V LXT  
platform doorontwikkelen

DCL281FZ
18 V LXT

DCO180ZJ
18 V LXT

DST112ZJ
18 V LXT

DFR550ZJ
18 V LXT

Stofzuiger wordt  
geleverd zonder accu’s  
en lader, in doos.
€139,00 
 
Optioneel: cycloon

Gipsfrees wordt  
geleverd zonder accu’s  
en lader, in Mbox.
€159,00
 
Optioneel: frees

Nietmachine wordt  
geleverd zonder accu’s  
en lader, in Mbox.
€279,00
 
Optioneel: nietjes

DBO180ZJ
18 V LXT

DGD800ZJ
18 V LXT

DPO600Z
18 V LXT

DRV150ZJ
18 V LXT

Excenter schuurmachine  
wordt geleverd zonder  
accu’s en lader, in Mbox.
€159,00 
 
Optioneel: schuurschijf 125 mm

Rechte slijper wordt  
geleverd zonder accu’s  
en lader, in Mbox.
€179,00
 
Optioneel: frezen

Excenter polijstmachine  
wordt geleverd zonder  
accu’s en lader, in doos.
€349,00
 
Optioneel: pads

Blindklinknageltang  
wordt geleverd zonder  
accu’s en lader, in Mbox.
€759,00
 
Optioneel: neusstuk

DTR180ZJ
14,4/18 V LXT

DFS452ZJ
18 V LXT

DFN350ZJ
18 V LXT

DUT130Z
18 V LXT

Vlechtmachine wordt  
geleverd zonder accu’s  
en lader, in Mbox.
€945,00 
 
Optioneel: draad

Schroevendraaier wordt 
geleverd zonder accu’s  
en lader, in Mbox.
€195,00
 
Optioneel: neusstuk

Brad tacker wordt geleverd 
zonder accu’s en lader,  
in Mbox.
€365,00
 
Optioneel: brads 1,0 x 1,2 mm

Menger wordt geleverd  
zonder accu’s en lader,  
met zijhandgreep, in doos.
€309,00
 
Optioneel: mengblad

Schroefautomaat  
wordt geleverd zonder  
accu’s en lader, in Mbox.
€275,00
 
Optioneel: schroeflint

15

LED hoofdlamp
€45,00

DEADML800
14,4 V / 18 V LXT

DEADML802 
14,4 / 18 V LXT

LED zaklamp, ook verkrijgbaar in  
10,8 V CXT uitvoering (DEAML105).  
Zonder accu’s en lader.
€57,50

DEBDML807
14,4 V / 18 V LXT

LED lantaarn.  
Ook verkrijgbaar in 
10,8 V CXT uitvoering  
(DEAML104).
€85,00

DEADML805
230 V / 14,4 V / 18 V LXT

LED bouwlamp.  
Optioneel: statief GM00001381  
en buisklem GM00001396.
€150,00

DEADML801X 
14,4 V / 18 V LXT

LED lamp
€59,50

DEABML803 
14,4 V / 18 V LXT

LED lamp
€60,25

Licht in de
duisternis

Met de introductie van de nieuwe 40 V Max XGT lijn wordt vaak gevraagd naar de toekomst van  
18 V LXT. Simpel antwoord: dat blijft bestaan en wordt verder doorontwikkeld met nieuwe machines. 

DEADML808
14,4 V / 18 V LXT

LED zaklamp. Ook verkrijgbaar in  
10,8 V CXT uitvoering (DEAML106).
€65,00

Gratis
LXT LED

lamp

exclusief accu en lader



 

Cruise control

Variabele snelheid 
Aangenaam geluid

Verkleinen van 
opgevangen materiaal

DUB363
2 x 18 V LXT

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.  

FOL519

makita.nl
(040) 206 40 40

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

Zoveel kracht  
op twee 
Makita accu’s
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Het Makita tuin- en parkassortiment voor professional en veeleisende particulier blijft zich uitbreiden. Het gemak van het LXT accuplatform wordt 
steeds bekender. Zo makkelijk als je de accu overklikt voor een andere klus. En als je je aankoop registreert op makita.nl, krijg je van ons een 
gratis 18 V LXT accu thuisgestuurd. Kijk naar de looptijd, deelnemende producten en dealers, en de voorwaarden om teleurstelling te voorkomen. 
De LXT accu is niet uitwisselbaar met accu’s van de andere Makita platformen:  de G-serie (vooral verkocht in de bouwmarkten), CXT en XGT.

Bladblazer/-zuiger wordt  
geleverd zonder accu’s 
en lader, in doos.
€249,00

DUB363ZV
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