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18V SDS+ COMBIHAMER  DHR243RTJ 
• Lichte en compacte accu-combihamer voor boren en beitelen 
• Onderhoudsvrije Brushless  motor  

met elektronische sturing
• Voorzien van een rollen-slipkoppeling  

voor meer comfort en een  
lange levensduur

• Geleverd met 2x 5.0Ah accu’s en  
lader in Makpac

18V CIRKELZAAG 165MM 
DHS680RTJ 
• Brushless motor
• ADT wijzigt toerental en koppel van  

de machine in functie van de belasting
• Links geplaatst zaagblad
• Kantelbaar tot 50° met  

wegklapbare aanslagnok op 45°
• Geleverd met 2x 5.0Ah accu’s  

en lader in Makpac

NOVEMBER - DECEMBER 2022

18V SCHROEF-/KLOPBOORMACHINE 
DHP486RT3J 
• Dankzij de klopboorfunctie ook  

geschikt voor plugboringen in steen
• Volledig metalen overbrenging,  

inclusief metalen schakelring voor  
snelheidswissel

• Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde  
boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid

• Geleverd met 3x 5.0Ah accu’s en lader in Makpac

€ 539,00 € 559,00

€ 589,00

+ GRATIS 3E ACCU 5.0AH MEEGELEVERD

+ GRATIS 3E ACCU 5.0AH MEEGELEVERD

18V COMBOPACK LXT   DLX2432TJ
• DDF486: uiterst krachtige boor- en schroefmachine  

speciaal voor zware boor- en schroefwerkzaamheden 
• DTD153: compacte slagschroevendraaier  

voor allround schroef- en montagewerk
• Unieke combo samengesteld in het kader  

van 45-jaar Makita 
• Geleverd met 2x 18V 5.0Ah accu’s  

en lader in MAKPAC koffer 

€ 449,00

18V COMBOPACK LXT  DLX2423TJ 
• DDF487: boor- en schroefmachine voor lichte boor- en  

schroefwerkzaamheden
• DTD157: slagschroevendraaier voor lichte  

schroefwerkzaamheden
• Unieke combo samengesteld  

in het kader van 45-jaar Makita
• Geleverd met  

2x 18V 5.0Ah accu’s  
en lader in MAKPAC koffer 

€ 349,00
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18V HAAKSE SLIJPER 125 MM 
DGA506T1J 
• Lichte maar krachtige accuslijper voor gebruik met standaard 

125 mm schijven
• Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine 

dadelijk stopt
• Efficiënte koolborstelloze motor met elektronische sturing 
• XPT staat garant voor de beste stof- en  

waterbestendigheid op de markt
• Geleverd met 1x 5.0Ah accu  

in Makpac

STOFZUIGER M-KLASSE 1200W
VC4210MX 
• Bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van minimum 99.9% 
• Controle van de luchtsnelheid in  

functie van de slangdiameter 
• Automatische filterreiniging  

zonder zuigkrachtonderbreking 
• Inschakelautomaat voor auto- 

matische stofafzuiging van het  
aangesloten gereedschap

SDS-MAX BOORHAMER 1100W  HR4013C 
• Lichte en compacte SDS-max boorhamer, ideaal voor courante 

doorvoerboringen
• AVT systeem met  

actief gestuurd tegengewicht
• Elektronische startbeveiliging 
• Elektronica controleert de zachtaanloop en  

houdt de snelheid en slagkracht constant

+ GRATIS SDS+  
COMBIHAMER  
780W (HR2470FTP) 

€ 735,00

€ 729,00

SDS+ COMBIHAMER 800W  HR2630TX12 
• Universele combihamer met drie functies: boormachine, 

boorhamer, beitelhamer
• Omkeerbrug met symmetrische koolborstelverschuiving zorgt 

voor maximaal koppel
• Nieuw, zeer compact  

slagwerk, ontworpen  
voor een extreem  
lange levensduur

€ 239,00
INCL. BOOR- EN 
BEITELSET 17 STUKS 

18V COMPACTE STOFZUIGER  DVC750LZX1 
• Compact, draagbaar en gemakkelijk  

in gebruik
• Deze stofzuiger is niet geschikt om  

machines op aan te sluiten 
• Twee vermogensstanden voor een  

optimale autonomie 
• HEPA filter
• Geleverd zonder accu  

noch lader

€ 209,00

MAKSTOR MET 4 LADES  P-84311 
• Ideaal om losse spullen in te bewaren zoals boren en bitsen 
• Koppelbaar met alle Makita Makpacs
• De lades van de Makstor  

zijn flexibel indeelbaar
• De lades zijn voorzien 

 van een vergrendelings- 
systeem

€ 149,00

40VMAX RUGGEDRAGEN  
STOFZUIGER    VC008GZ 
• Voorkeuze voor vier snelheden
• Het bedieningspaneel geeft het vermogenniveau  

en de resterende acculading weer
• Verwisselbare HEPA filter
• Inclusief accessoires voor  

schoonmaaktoepassingen
• Geleverd zonder accu noch lader

€ 329,00

BOUWLAMP LED LXT/XGT
DEAML003G 
• Grote autonomie: 12u met accu BL4040
• Lichtstroom: 1100 lumen
• Werkt met 14,4V/18V LXT en 40Vmax XGT accu’s
• 20 heldere leds
• Stevige behuizing en  

kantelbaar kopstuk
• Geleverd zonder  

accu noch lader

€ 185,50

€ 269,00

NIEUW

NIEUW
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40VMAX KETTINGZAAG 35CM 
UC011GZ 
• Krachtige accu kettingzaag met hoge kettingsnelheid 
• Goed uitgebalanceerd ontwerp met traag trillingsniveau 
• Kettingsmering met regelbaar debiet
• Zijdelings geplaatste schroef voor het  

aanspannen van de ketting
• Geleverd zonder accu noch lader

2x 18V BLADBLAZER/BLADZUIGER  
DUB363ZV 
• Krachtige 2x 18V bladblazer die snel omgebouwd kan worden 

tot bladzuiger (accessoires meegeleverd) 
• Hakselmessen in de aanzuigbuis reduceren  

het opgevangen volume
• Traploos regelbare luchtsnelheid  

met cruise control (aanhouden snelheid)
• Geleverd zonder accu noch lader 

€ 276,86 + GRATIS ACCU 5,0 AH NA REGISTRATIE€ 425,00

NIEUW

18V MULTITOOL  DTM52RTJX1 
• Opname geschikt voor Starlock, StarlockPlus  

en StarlockMax accessoires
• AVT-systeem: bijzonder laag  

trillingsniveau
• Handig snelspansysteem voor  

snelle wissel van de accessoires
• Variabel toerental
• Geleverd met 2x 5.0Ah accu’s,  

lader en accessoires  
in Makpac

€ 519,00 + GRATIS LASER-AFSTANDSMETER (LD030P) 

INVALCIRKELZAAG + DECOUPEERZAAG 
MEU029J 
• Ideale comboset voor de interieurafwerkers en keukenbouwers 
• Invalzaag SP6000J en wipzaag met beugelgreep 4351FCTJ in 

twee stapelbare MAKPAC koffers, compleet met geleiderail

€ 579,00

VLECHTDRAAD STAAL   
199137-9 
• Hoogkwalitatieve staal betonvlechtdraad  

op rol met een dikte van 0,8 mm
• Een doos bevat 50 rollen met 100 meter draad per roll

€  210,80
+ GRATIS ACCU VLECHT- 

MACHINE (DTR180ZJ)  
BIJ AANKOOP VAN 18 DOZEN

221-DELIGE GEREEDSCHAPSSET   E-10883 
• Gereedschapskoffer voor kleine herstellingen

€ 140,00
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40VMAX SLAGSCHROEVEN- 
DRAAIER   TD001GD201
• Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier  

met zeer hoog koppel
• De slagkracht kan in vier stappen ingesteld worden
• 4 assistentie modi
• Gehard stalen slagwerk
• Geleverd met 2x 40VMAX 2.5Ah accu’s  

en lader in Makpac

40VMAX SCHROEF-/KLOPBOORMACHINE  
HP001GZ01
• Extreem krachtige klopboor-schroefmachine  

voor de zwaarste toepassingen
• Elektronische koppelinstelling
• AFT functie het toestel schakelt  

onmiddellijk uit bij een plotse zwenkbeweging
• Volledig metalen overbrenging
• Geleverd zonder accu noch lader

2x 40VMAX DOORSLIJPMACHINE  
355MM    CE001GZ
• Accu doorslijpmachine met wateraansluiting
• Geschikt voor het slijpen in metaal, steen en beton
• Elektrische motorrem verhoogt de veiligheid en de 

productiviteit
• AFT schakelt de motor onmiddellijk uit  

wanneer de schijf plots blokkeert
• Geleverd zonder accu noch lader

€ 1075,00 € 285,00
+ GRATIS 37-DELIGE  

SCHROEFBITSET (B-28606) 

€ 595,00
+ GRATIS 11-DELIGE IMPACT 

PREMIER SCHROEFBITSET 
(E-03567) 

40VMAX COMBOPACK XGT  DK0125G301 
• 40VMAX Schroef-/boormachine DF001G 
• 40VMAX Slagschroevendraaier TD001G
• 40VMAX Haakse slijper 125mm GA005G
• Geleverd met  

2x 40VMAX  
accu’s 4.0Ah  
en snellader  
in MAKPAC koffers

€ 1079,00
+ GRATIS ACCU SLAGMOER- 

SLEUTEL 1/2” (TW004GZ)

NIEUW


