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Peter Bleumink van aannemingsbedrijf de Schijf 
Groep uit Uithoorn was vlak na de opening 
van het Makita-kennis- en reparatiecentrum 
(MKR) te gast. ‘Het gebouw ziet er vanbinnen 
spic en span uit en alles is er aanwezig.’ Dankzij 
het complete overzicht van alle mogelijkheden 
en de deskundige begeleiding door de advi-
seurs van Makita ter plekke, was het Bleumink 
snel duidelijk: ‘De serviceverlening van Makita 
is voor ons bedrijf zeker van toegevoegde 
waarde.’

Assortiment
Dealers en eindgebruikers die de apparaten en 
machines graag eerst willen zien én het liefst 
ook testen, kunnen terecht in de showroom 
aan de Straat van Gibraltar in Woerden. Makita-
adviseurs laten zien wat er allemaal mogelijk 

is en assisteren bij het testen. Zakelijke gebrui-
kers kunnen dan een gefundeerde beslissing 
nemen bij grotere aankopen of merkkeuzes. 
Het kenniscentrum is uitsluitend op afspraak te 
bezoeken.

Reparatiecentrum
Goede serviceverlening gaat verder na de aan-
koop. Daarom heeft Makita bij het kenniscen-
trum in Woerden, net als in Eindhoven, ook een 
reparatiecentrum ingericht. In Woerden worden 
geen brandstofmachines gerepareerd. Dealers 
uit de regio kunnen het te repareren gereed-
schap van hun klanten afgeven in het repara-
tiecentrum. Er is voor hen een speciale ingang. 
Er zijn altijd monteurs aanwezig, die ter plekke 
eenvoudige reparaties kunnen uitvoeren. 

Trainingen 
Ook het personeel van de lokale dealers moet 
altijd over actuele kennis beschikken. Daarom 
worden speciaal voor adviseurs, verkopers en 
andere essentiële medewerkers, zoals mon-
teurs, regelmatig trainingsbijeenkomsten geor-
ganiseerd. Omdat alle materialen in de Makita-
kenniscentra aanwezig zijn en er ook getest kan 
worden, worden de trainingen daar gehouden, 
zowel in Eindhoven als in Woerden.

Gereedschappen en machines voor de bouw, industrie en tuin- en parksector, stofzuigers én allerlei 

accessoires en verbruiksartikelen zoals boren, slijpschijven en zaagbladen – het assortiment van 

Makita is te omvangrijk om bij een lokale dealer tentoon te stellen. Mede hierom is in Woerden 

onlangs een tweede kennis- en reparatiecentrum geopend. In de showroom is het hele Makita-

assortiment uitgestald.
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Makita opent tweede 
kennis- en reparatiecentrum 
in Woerden

Het nieuwe Makita-kenniscentrum in Woerden

www.makita.nl

‘Service voor, tijdens en na aankoop’

ADVERTORIAL

nu ook 
verkrijgbaar in

4 modellen
On wheels, Cross Country, 

On Road & PTO

PROF 6

De Turbo Discharge™, 
een zuigturbine die in 
de versnipperkamer is 
geïntegreerd, zuigt het 
bladrijk snoeisel aan 
en blaast de snippers 
met volle kracht terug 
uit de machine. 

Onderhoudsvriendelijk
maakt snelle controles 
en routinematig 
onderhoud na elke 
werkdag mogelijk.

10 cm

Vraag vandaag jouw DEMO
aan op www.elietontour.eu

MACHINE
UITPROBEREN?

De Prof 6 verorbert alle soorten 
groenafval.
WIST JE DAT een kruiwagen van 
150 liter gevuld met bladeren, 

in minder dan een minuut 
weggesnipperd wordt tot fi jne 

mulch die perfect kan doorgaan 
als bodembedekker voor 
borders? 

OnderhoudsvriendelijkOnderhoudsvriendelijk
maakt snelle controles 

weggesnipperd wordt tot fi jne 
mulch die perfect kan doorgaan 

als bodembedekker voor 
borders? 

Een versnipperaar is bij voorkeur multi-inzetbaar en dit het 
volledige jaar door. Het model Prof 6 voldoet volledig aan dit 
criterium en is bovendien verkrijgbaar in de uitvoering die het 
best bij elke tuinaannemer past.

De uitblaaspijp heeft 
een uitwerphoogte 
van 180 cm en is 
280° draaibaar. 
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nieuw!

pitstop

• Nieuw centrerend 
trechterconcept

• Maximale veiligheid
• Optimale ergonomie
• Gemakkelijk 
onderhoud

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


