, boren, schroeven, slijpen, schuren, schaven, frezen, stofzuigen en muziek luisteren met dezelfde accu

Krachtige maaier voor
grote gazons. Hij heeft
een ruime vangbak
van 60 liter. Wil je niet
opvangen, maar
mulchen? Dat kan
met de standaard
meegeleverde
mulchplug.

SK105GDZ, DEBADP05, € 506,50
199178-5 LE760143
TK0LM4001F
Kruislijn laser groen

DUB184Z
18 V Bladblazer

LX
18 V T ac

Met gemak de schutting
waterpas zetten. Gebruik een
adapter voor de 18 V accu.

18

0+

€ 115

Waar je ook bent, hiermee
stream je muziek vanaf
je telefoon.

DTD154ZJ
18 V Slagschroevendraaier

DCU180ZX1
18 V Kruiwagen met
transporthulprek

Boomstammen moeiteloos verplaatsen
met nul tilbelasting.

€ 199

0+

Lichte maar krachtige 18 V Lithium-ion
bladblazer met een luchtsnelheid
van 52 m/s
Naam: Vincent
Ketelaars,
en luchtopbrengst van 762 m3/uur.

Landgoed Baest BV
Machine: DUH601

m a c hin

e

DUB361Z
2x18 V Bladblazer

€ 229

Bladblazer met twee blaassnelheden,
compacte bouw en laag gewicht. Zeer geschikt
voor het snel opruimen van bladeren, knipsels
van een heg en houtsnippers.

Als je aan touwen boven in een grote boom hangt om
die te snoeien, stel je maar een paar eisen aan je
tophandle: hij moet snel zagen, makkelijk starten,
zo licht mogelijk zijn en perfect in balans zijn.
Specialisten weten wat ze willen omdat hun vak zo
uitdagend is. En de ingenieurs van Makita hebben daar
naar geluisterd. Resultaat: een ingenieuze tophandle op
de universele 18V LXT accu van Makita. De lichtste in
zijn klasse, weegt maar 2,6 kg, en in een situatie waar
elk grammetje telt is dat wel zo fijn. Net als de
professionele snelheid van de ketting, 24 meter per
seconde, heel snel dus.

DUB362Z
€ 199
DCU180ZX2
€ 739
De tijd dat de zaagwerkzaamheden
in en rondom de tuin
2x18 V Bladblazer
18 V Kruiwagen met bak

Slagmoersleutel ideaal
voor het monteren
van die heerlijke serre,
overkapping of speelhuisje.

DUP361ZN
2x18 V Snoeischaar

Comfortabel snoeien met de
accusnoeischaar, dankzij het
ergonomisch draagstel
voor de accu’s. Knipt
moeiteloos takken
tot 33 mm.

Zeer geschikt
voor het kettingzaag
onderhoud vangedaan
stadsalleen met een brandstof
aangedreven
parken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen
konden worden is voorbij.
Met
de
DUC353Z
accu
kettingzaag
of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
heb je een volwaardige
kettingzaag
in handen
met
Voorzien
van drietraps
instelbare
blaaspijp met
een verstelbereik
van 100
mm. kettingzaag.
gelijkwaardige prestaties
aan een 35cc
motor
Doordat de machine door accu aangedreven wordt, heb je
geen last van het harde geluid wat een 2-takt motor normaal
gesproken produceert, iets wat deze kettingzaag zeer geschikt
maakt voor klussen waarbij geluid een belangrijk rol speelt.
De professionele kettingsnelheid van 20 m/s zorgt ervoor dat
€ 825
DUP362Z
€ 825
deze zaag met gemak
door de dikste stammen zaagt.

Naam: Wolter Kok
Wolter Kok Boomonderzoek
Machine: DUC254

2x18 V Snoeischaar

De DUP362 is de snoeischaar
voor het zwaardere werk,
hij heeft 35% meer kracht
dan de DUP361. Hij knipt
langzamer, waardoor er
meer kracht ontstaat.

Naam: Marco van Rooij,
Tuintechnisch Bureau Smeulders
Machine: DUC353
20191654_
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Naam: Tom van der Wijst,
Buitengewoon Hoveniers
Machine: DUR368

€ 139

Aarde moeiteloos verplaatsen met nul
tilbelasting.

Slagschroevendraaier, door
het hoge toerental en
slagmechanisme, uitermate
geschikt voor het schroeven
van houten vlonders.

DTW285ZJ
18 V Slagmoersleutel

e
m a c h i n€ 772

€ 149

25-11-19 12:38

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

FOL069

DMR202
Bluetooth speaker
met mediaspeler

LX
18 V T ac

s

Ankers in schuttingbetonpalen
stofvrij monteren. Voorzien van
AWS voor draadloze
communicatie tussen
machine en stofzuiger
voor het in- en
uitschakelen.

De

DAB/DAB+.
Digitale kwaliteit radio
of muziek vanaf je
telefoon luisteren.

DLM460Z
€ 389
2x18 V Grasmaaier 46 cm

s

€ 179

€ 429

MAKITA ACCU
BEWEZEN TECHNIEK
DE

cu

DMR112
Bouwradio
LXT-CXT
7,2-18V DAB+

Niet zoeken naar een
stopcontact, maar
overal afkorten.
Zaag Douglas tot
12x12 balken in
één keer door.

DVC864LZX1
2x18 V Stofzuiger

Krachtige maaier
voor middelgrote
gazons. De wielen
zijn in 9 hoogtes
verstelbaar, optimale
afstemming van het
gazon.

18

€ 899

cu

DLS211ZU en
WST01N (198687-1)
2x18 V Radiaal
afkortzaag 305 mm
met onderstel

DLM431Z
€ 269
2x18 V Grasmaaier 43 cm

De nieuwste 18 V bosmaaiers zijn voorzien van een asymmetrisch
stuur en van de technieken ADT en AFT. De ADT functie zorgt ervoor
dat de machine op een laag toerental opstart.Wanneer je fijn materiaal
maait, is er weinig weerstand en blijft de machine op een laag
toerental draaien. Zo verbruikt de machine minder stroom van de
accu’s en kun je langer op één volle acculading werken. Wanneer
bij langer/ruiger materiaal de weerstand op de motor hoger wordt,
gaat de machine automatisch op een hoger toerental zodat je
gewoon kunt blijven maaien. De AFT techniek schakelt de machine
uit om je te beschermen, als het toerental plotseling vertraagt
(bijvoorbeeld door terugslag).

De

De nieuwste 18 V heggenscharen zijn voorzien van professionele
dubbelzijdig-dubbelsnijdende messen. In tegenstelling tot de
DJV182ZJ
€ 225
DVC861LZ
€ 519
heggenschaarmessen zijn de messen niet
vlak maar
18traditionele
V Decoupeerzaag
Hybride
Stofzuiger
staan deze bol. Op deze manier raken de messen elkaar
Stofvrijalleen
afkorten van vlonderplanken
D-greep
230 V of accu. Voorzien van AWS
Zaagt
aanvlonderplanken
de uiteinden, wat minder wrijving betekent. Hetop
voordeel
voor draadloze communicatie
op maat tot in de hoeken.
hiervan is aanzienlijk minder geluid, minder slijtage,tussen
minder
machine en
stofzuiger voor het
energieverlies en dus langer doorknippen op één acculading.
in- en uitschakelen.
Door het asymmetrisch ontwerp van deze messen zorgen ze
ervoor dat de te knippen takken worden vastgehouden en niet
naar buiten worden weggeduwd. Dit komt de knipresultaten en
de efficiëntie zeer ten goede.

makita.nl | (040) 206 40 40

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Druk- en zetfouten voorbehouden. Makita behoudt zich het recht voor model- en artikelnummers en adviesprijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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Maaien, blazen, knippen, vellen, snoeien, zagen, boren, schroeven, slijpen, schuren, schaven, frezen, stofzuigen en muziek luisteren met dezelfde accu
Makita heeft een accustation
ontwikkeld. In dit accustation gaan vier
losse LXT accu’s en die passen weer
op 180 machines. Het harnas is
verstelbaar en past daardoor altijd.
De accu’s zijn via een kabel en een
adapter verbonden aan de machine.
Er zijn twee adapters zodat nagenoeg
alle 18 V of 2x18 V tuinmachines er
op werken. De PDC01X1 is een set
van het ruggedragen accustation
met starterset. Deze bestaat uit
4 x BL1850B en duo snellader in
Mbox nr.3.

DCJ205Z
Verwarmde jas

€ 145

Leverbaar in de maten
S, M, L, XL en XXL.
Werkt op één
18 V LXT accu.

DHP481ZJ
€ 199
18 V Klopboor-/schroefmachine

De alleskunner, onmisbaar voor iedere
hovenier/groenvoorziener. Boren, schroeven
of klopboren, de DHP484ZJ is zeer sterk en
duurzaam voor de zware klusen.

DJV182ZJ
18 V Decoupeerzaag
D-greep

€ 225

DLS211ZU en
WST01N (198687-1)
2x18 V Radiaal
afkortzaag 305 mm
met onderstel

€ 1344

DVC861LZ
Hybride Stofzuiger

€ 519

DLM431Z
€ 269
2x18 V Grasmaaier 43 cm

DUC252Z
€ 229
2x18 V Kettingzaag 25 cm

DVC864LZX1
2x18 V Stofzuiger

€ 429

DLM460Z
€ 389
2x18 V Grasmaaier 46 cm

DUC306Z
€ 285
2x18 V Tophandle kettingzaag 30 cm

SK105GDZ, DEBADP05,
199178-5 LE760143
TK0LM4001F
Kruislijn laser groen

€ 507

DUB184Z
18 V Bladblazer

€ 149

DUC254Z
18 V Kettingzaag 25 cm

DCU180ZX1
18 V Kruiwagen met
transporthulprek

€ 772

DUB361Z
2x18 V Bladblazer

€ 139

Bladblazer met twee blaassnelheden,
compacte bouw en laag gewicht. Zeer geschikt
voor het snel opruimen van bladeren, knipsels
van een heg en houtsnippers.

Goede snoeiresultaten door de hoge kettingsnelheid
van 20 m/s. De kracht van een motorkettingzaag,
het gemak van een accumachine.
Ook leverbaar in 40 cm DUC400Z € 319

Professionele accuheggenschaar waarbij je de
slagsnelheid in drie stappen zelf kunt regelen,
voorzien van traditionele vlakke dubbelzijdigdubbelsnijdende messen.
Ook leverbaar in 50 cm DUH502Z € 229
Ook leverbaar in 75 cm DUH752Z € 259

DCU180ZX2
€ 739
18 V Kruiwagen met bak

DUB362Z
2x18 V Bladblazer

€ 199

Aarde moeiteloos verplaatsen met nul
tilbelasting.

Zeer geschikt voor het onderhoud van stadsparken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen
of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
Voorzien van drietraps instelbare blaaspijp met
een verstelbereik van 100 mm.

DUR368LZ
€ 289
2x18 V Bosmaaier D-greep

DUH601Z
€ 279
18 V Heggenschaar 60 cm

DUP361ZN
2x18 V Snoeischaar

DUP362Z
2x18 V Snoeischaar

€ 899

Stofvrij afkorten van vlonderplanken
op 230 V of accu. Voorzien van AWS
voor draadloze communicatie
tussen machine en
stofzuiger voor het
in- en uitschakelen.

Zaagt vlonderplanken
op maat tot in de hoeken.

Krachtige maaier
voor middelgrote
gazons. De wielen
zijn in 9 hoogtes
verstelbaar, optimale
afstemming van het
gazon.

Medio 2020 ook
leverbaar in fluoriserende
uitvoering met
reflectie, veiligheidsklasse 1.

DCM501Z
Koffiezetapparaat
op accu

€ 79

Zet twee koppen koffie
op één acculading.
De machine werkt
met koffiepads.

DDF484ZJ
€ 125
18 V Boor-/schroefmachine
Boren en schroeven met de
energiezuinige koolborstelloze
motor. Monteer moeiteloos
een houten schutting of
tuinhuis.

DFJ214Z
€ 129
Geventileerde veiligheidsjas
Leverbaar in de maten
S, M, L, XL en XXL.
Werkt op één
18 V LXT accu.

DHR243ZJW
18 V Combihamer

€ 309

Combihamer voor het boren van gaten van
4 mm tot 24 mm in beton, hamerboren en voor
licht breekwerk. Veranker je schuttingdelen moeiteloos aan de betonpaal of muur.

DHS710ZJ
€ 305
2x18 V Cirkelzaag 190 mm
De perfecte hulp voor het verwerken van
constructiehout zoals
tuinhuisjes. Overlangs
zagen, schulpen en
afkorten, hij zaagt
soepel en snel
door 68,5 mm
dik hout.

DJR183ZJ
18 V Reciprozaag

€ 109

Door de éénhandsbediening kan deze machine
in combinatie met een reciprozaagblad voor
vers hout ook prima gebruikt worden als
snoeizaag.

Krachtige maaier voor
grote gazons. Hij heeft
een ruime vangbak
van 60 liter. Wil je niet
opvangen, maar
mulchen? Dat kan
met de standaard
meegeleverde
mulchplug.

Ankers in schuttingbetonpalen
stofvrij monteren. Voorzien van
AWS voor draadloze
communicatie tussen
machine en stofzuiger
voor het in- en
uitschakelen.

Niet zoeken naar een
stopcontact, maar
overal afkorten.
Zaag Douglas tot
12x12 balken in
één keer door.

DMR112
Bouwradio
LXT-CXT
7,2-18V DAB+

€ 179

DMR202
Bluetooth speaker
met mediaspeler

€ 115

DTD154ZJ
18 V Slagschroevendraaier

€ 199

DTW285ZJ
18 V Slagmoersleutel

€ 229

DAB/DAB+.
Digitale kwaliteit radio
of muziek vanaf je
telefoon luisteren.

Lichte maar krachtige 18 V Lithium-ion
bladblazer met een luchtsnelheid van 52 m/s
en luchtopbrengst van 762 m3/uur.

Met gemak de schutting
waterpas zetten. Gebruik een
adapter voor de 18 V accu.

Waar je ook bent, hiermee
stream je muziek vanaf
je telefoon.

Boomstammen moeiteloos verplaatsen
met nul tilbelasting.

Krachtige tophandle zaag voor het gecontroleerd
afbreken van bomen. Zaagt moeiteloos takken
met een diameter tot 20 cm.

Deze zaag is bedoeld voor het afbreken van
bomen en daarnaast ook geschikt voor het zagen
van takken, snoeien van bomen en boomonderhoud.

€ 219

Professionele accu-tophandle. De lichtste D45 n
zijn klasse met 2,4 kg. Met zijn hoge kettingsnelheid
van 24 m/s, ideaal voor precisie snoeiwerk.

DUC353Z
€ 299
2x18 V Kettingzaag 35 cm

1 machine, 10 toepssingen
Met het combisysteem kies je
voor een bosmaaieropzet stuk of
één van de vele andere
opzetstukken. Afhankelijk van de
klus / bewerking kies je voor een
kettingzaag op steel, een
grondfrees, een kantensnijder,
een trimmer met gebogen steel,
een bodemtrimmer, een
stokheggenschaar, een cultivator of
een rolborstel of rolveger. Gebruik
de universele verlengsteel voor
het werken op hoogte.

DUX60ZM4
Accu combisysteem

€ 325

DUX60Z
Accu combisysteem

€ 239

Standaard geleverd met bosmaaieropzetstuk, in
een handige draagtas. Wissel in een handomdraai
het opzetstuk.

Maakt het mogelijk om met één machine
meerdere klussen te kunnen klaren. Wissel in
een handomdraai het opzetstuk.

DUH651Z
€ 279
2x18 V Heggenschaar 65 cm
Krachtige 65 cm heggenschaar waarmee je in
een ontspannen houding de heg knipt. Door
de draaibare achterhandgreep heb je optimale
controle en een vergrote reikwijdte.
Ook leverbaar in 55 cm: DUH551Z € 254

DUH602Z
€ 239
18 V Heggenschaar 60 cm

(P-47086) € 14,50

DGA504ZJ
€ 175
18 V Haakse slijper 125 mm

Geschikt voor het plaatsen van hekwerk. Naast
slijpen ook geschikt voor afbramen, schuren en
poetsen. Past automatisch zijn toerental aan.

DGA900ZKX1
€ 279
2x18 V Haakse slijper 230 mm

Sier straatwerk aanleggen zonder problemen
met deze 230mm haakse slijper. Elke tegel in een
handomdraai perfect op maat gemaakt. Denk
hierbij aan de juiste stofafzuiging.

DJR187ZK
18 V Reciprozaag

€ 199

Reciprozaag voor het zagen op moeilijk
bereikbare plekken. Zaagt moeiteloos
balken en planken.

DJR360ZK
18 V Reciprozaag

€ 215

De nog sterkere versie van de DJR187ZK, werkt
op twee 18 V accu’s.

Slagschroevendraaier, door
het hoge toerental en
slagmechanisme, uitermate
geschikt voor het schroeven
van houten vlonders.

Slagmoersleutel ideaal
voor het monteren
van die heerlijke serre,
overkapping of speelhuisje.

Comfortabel snoeien met de
accusnoeischaar, dankzij het
ergonomisch draagstel
voor de accu’s. Knipt
moeiteloos takken
tot 33 mm.

€ 825

De DUP362 is de snoeischaar
voor het zwaardere werk,
hij heeft 35% meer kracht
dan de DUP361. Hij knipt
langzamer, waardoor er
meer kracht ontstaat.

Professionele accubosmaaier met lage trillingen,
lage geluidsproductie, laag gewicht en zonder
uitstoot van schadelijke stoffen.

Professionele accuheggenschaar waarbij je de
slagsnelheid in drie stappen zelf kunt regelen,
voorzien van nieuw type dubbelzijdigdubbelsnijdende messen. Deze messen staan bol en
hebben minder wrijving wat zorgt voor minder
slijtage, minder energieverbruik en dus langer
doorknippen op één acculading.
Ook leverbaar in 50 cm DUH501Z € 259
Ook leverbaar in 75 cm DUH751Z € 299

DUR368AZ
€ 299
2x18 V Bosmaaier U-greep

Professionele accubosmaaier met lage trillingen,
lage geluidsproductie, laag gewicht en
zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
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