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Het nieuwe XGT 40 V Max-platform: meer blaaskracht voor zwaardere maaiklussen 
en intensiever knipwerk

Makita zet vol in op kracht met 
uitbreiding nieuw accuplatform

Door de jaren heen zijn enorm veel tuin- en parkklussen binnen het bereik gekomen van Makita’s 

LXT 18 V-platform, met één accu voor elke klus. Maar elke technologie kent zijn grenzen. Dat geldt 

ook voor de Makita LXT 18 V en 2 x 18 V. Makita streeft ernaar snoeren en brandstof overbodig te 

maken en ging daarom op zoek naar de volgende generatie accu’s met meer power.
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Die volgende generatie werd het XGT 40 V 
Max-platform. Dit is een platform met een 
geheel nieuw ontworpen accu met belangrijke 
technische verbeteringen, die kan communi-
ceren met lader én machine, voor iedereen die 
nóg meer kracht of mogelijkheden zoekt. En 
het platform wordt sterk uitgebreid, want 
elke maand introduceert Makita nieuwe 
XGT-machines. In dit artikel lichten 
we twee nieuwkomers toe: de blad-
blazer UB001GZ en de bosmaaier 
UR002GZ01.

Bladblazer met 
kracht

De UB001GZ werkt 
op één XGT 40V-accu 

en heeft een nieuw 
ontworpen luchtinlaat, 

waardoor de machine minder 
geluid, maar meer kracht pro-

duceert. De variabele blaaskracht 
is regelbaar middels de schakelaar 

met cruisecontrolfunctie, die zowel 
rechts- als linkshandig gemakkelijk te 

bedienen is. De bladblazer heeft een boost 
mode waarin de machine extra blaaskracht 

geeft tot 17 N. Hij heeft een luchtvolume 
van 810 m³ - 960 m³ en een luchtsnelheid 

van 53 m/s tot 
64 m/s.

www.makita.nl

Bosmaaier voor de professional 
De UR002GZ01 is de eerste XGT 40V-bosmaaier 
met U-greep. Hij heeft een instelbaar toerental 
van 3500, 5300 of 6500 toeren per minuut. Om 
de machine op toeren te houden, is hij voorzien 
van ADT (automatic torque drive technology). 
Verder is de machine uitgerust met terugdraai-
functie om eventueel vastgelopen materiaal 
makkelijk te lossen. Mocht de machine een 
paaltje of boomstronk raken, dan schakelt hij 
zichzelf ter bescherming van de gebruiker 
uit met de active feedback-sensing technology 
(AFT).  
 
De XGT- en LXT-accu’s zijn niet uitwisselbaar, 
omdat XGT-accu’s andere contacten hebben om 
meer stroom tegelijkertijd te kunnen leveren. 
Voor iedereen die steeds meer eisen stelt aan 
zijn accumachine en wil werken zonder snoeren 
of brandstof, heeft Makita dus een nieuw ant-
woord: XGT 40 V Max.
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