DF333DWAX6
CXT 12 V Max Boor-/schroefmachine
Geleverd met 2,0 Ah accu (1 st.), lader, 17-delig acc.set,

USB-adapter, een tas in CoolMbox
EAN: 0088381879002
• Praktische compacte en lichte machine, voor lichte en
kleine bewerkingen.
• Uitgerust met 2 mechanische versnellingen; geschikt voor
diverse boren en te boren diameters.
• Uitgerust met motorrem voor optimale controle tijdens
schroefwerkzaamheden.
• Voorzien van ergonomische handgreep voor hoog werkcomfort.

Actie prijs
€199,00

CLX245SAX1
CXT 12 V Max Combiset stofzuigen en blazen
Geleverd met CL108FDZW, UB100D
2,0 Ah accu's (1 st.), lader in tas
EAN: 0088381753074

• CL108FDZW: handige, lichtgewicht en compacte
accu steelstofzuiger in witte uitvoering.
• UB100D: compacte blaas- en zuigmachine, regelbaar in
drie standen.
• 832188-6: praktische draagtas voor zuig- en blaasmachines.

Actie prijs
€199,00

CLX228SAX2
CXT 12 V Max Combiset (klop)boren en (slag)schroeven
2,0 Ah accu's (3 st.), HP333D, TD110D, lader met accessoires in aluminium koffer

EAN: 0088381876032

Set bestaat uit 2 machines in een aluminium koffer met accessoires:

• HP333D: 2-toeren (klop)boor-/schroefmachine voor de kleine en
lichte bewerkingen.
• TD110D: 110 Nm sterke slagschroevendraaier.
• Compacte en lichte machines, wegen slechts 1,1/1,0 kilogram..

Actie prijs
€249,00

M8100KX2
230 V Klopboormachine
met 26-delige accessoire set in kunststof koffer
EAN: 0088381891691

• Instapmodel binnen het klopboormachine assortiment:
boren in hout, steen en metaal.
• Boorcapaciteit in steen tot 16 mm.
• Uitgerust met 13 mm tandkransboorkop.
• Variabele toerenregeling in de schakelaar.
• Loopt een boor vast, dan biedt de links-rechts schakelaar uitkomst.

Actie prijs
€99,00

DK0050X1
230 V Combiset (klop)boren en slijpen
HP1631 en GA5030R, in kunststof koffer
EAN: 0088381811026

Combiset met 125 mm haakse slijper GA5030R en
klopboormachine HP1631.
• HP1631: Lichtgewicht klopboormachine, breed inzetbaar.
• GA5030R: 125 mm haakse slijper, uitgerust met
heropstartbeveiliging.

Actie prijs
€149,00

DK0050X1
230 V Combiset (klop)boren en slijpen
HP1631 en GA5030R, in kunststof koffer
EAN: 0088381811026

18 V Boor-/schroefmachine Geleverd met 1,5 Ah accu (2 st.)
DDF453 op het LXT 18 V platform is met zijn gewicht van 1.8 kg een
compacte en handzame boor/-schroefmachine. Deze perfecte
allround machine is geschikt voor middelzware werkzaamheden.
Deze machine heeft 2 functies: schroeven en boren. Door de
elektrische variabele toerenregeling is de DDF453 perfect te
gebruiken voor al je middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.

Actie prijs
€199,00

DCL180Z

18 V Steelstofzuiger blauw
Geheel blauwe uitvoering, zonder accu's en lader, in doos

Handige, lichtgewicht en compacte accu steelstofzuiger.
Uitgerust met een praktische stofcapsule waardoor stofzakken niet
nodig zijn.
Niet in zuigkracht regelbaar. Werktijd van 33 minuten met een 5,0
Ah accu.
Ideale machine om accu's in conditie te houden. Door accu's
regelmatig te gebruiken en op te laden verleng je de levensduur

Actie prijs
€59,00

DCL182Z

18 V Steelstofzuiger blauw
Zonder accu's en lader, in doos

Handige, lichtgewicht en compacte accu steelstofzuiger.
Voorzien van eenvoudig instelbare hoog/laag zuigkracht. Laag:
langere werking op 1 volle acculading. Hoog: voor beter resultaat.
Werktijd hoge zuigkracht: 30 minuten. Werktijd lage zuigkracht: 60
minuten (5,0 Ah accu).
Sterke zuigkracht: ook geschikt voor zwaarder vuil.
Uitgerust met een acculading indicator. Het ledlampje geeft aan
wanneer de accu bijna leeg is.
Het verwisselen van stofzakken is nog gemakkelijker ten opzichte
van zijn voorganger (BCL180Z).

Actie prijs
€69,00

DCL182ZB

18 V Steelstofzuiger zwart
Zonder accu's en lader, in doos

De DCL182 accu steelstofzuiger is compact, licht van gewicht en
handig in gebruik. De stofzuiger is voorzien van een instelbare
zuigkracht, waarbij de hoge stand een beter resultaat geeft en de
lage stand een langere werking kent op één volle acculading.
De DCL182 is uitgerust met een acculading indicator die aangeeft
wanneer de accu bijna leeg is. Het verwisselen van de zakken is nog
gemakkelijker ten opzichte van zijn voorganger (BCL180Z).

Actie prijs
€79,00

DCL182ZW

18 V Steelstofzuiger wit
Zonder accu's en lader, in doos

De DCL182 accu steelstofzuiger is compact, licht van gewicht en
handig in gebruik. De stofzuiger is voorzien van een instelbare
zuigkracht, waarbij de hoge stand een beter resultaat geeft en de
lage stand een langere werking kent op 1 volle acculading.
De DCL182 is uitgerust met een acculading indicator die aangeeft
wanneer de accu bijna leeg is. Het verwisselen van de zakken is nog
gemakkelijker ten opzichte van zijn voorganger (BCL180Z).

Actie prijs
€79,00

DCL281FZ

18 V Steelstofzuiger blauw
Geheel blauwe uitvoering, zonder accu's en lader,
in doos
De nieuwe DCL281F en DCL282F zijn de krachtigste accu
steelstofzuigers in het assortiment van Makita. Dit komt omdat ze
voorzien zijn van een hoogwaardige koolborstelloze motor die zorgt
voor een constante hoge zuigkracht tijdens je werkzaamheden.
Deze handige en compacte 18 V accu steelstofzuigers hebben een
instelbare zuigkracht in 3 standen. De DCL281F is uitgerust met een
stofcapsule die direct het stof opvangt. De DCL282F is uitgerust met
een makkelijk verwisselbare stofzak.

Actie prijs
€139,00

