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‘De CE001GZ is een professionele, krachtige 
en milieuvriendelijke doorslijper. Omdat hij op 
twee XGT 40V Max-accu’s werkt, kun je er snoer-
loos mee doorslijpen bij de aanleg van tuinen, 
openbaar groen en straatwerkzaamheden’, 
aldus Makita. De standaard inbegrepen water-
aansluiting beperkt de risico’s van kwartsstof. 
Wil je langere tijd achtereen kunnen werken op 
plaatsen zonder watertappunt, gebruik dan de 
optioneel verkrijgbare kunststof watertank met 
een inhoud van 10 liter.

Specificaties
De CE001GZ heeft met zijn 355mm-doorslijp-
schijf een slijpdiepte van 127 mm. Hij weegt 
12,9 kg, inclusief twee 5,0Ah-accu’s van het XGT 
40V Max-platform van Makita. ‘Deze doorslijper/
bandenzaag met een 3,6 kW sterke borstelloze 
motor heeft dezelfde capaciteit als het equiva-

lent op brandstof van 70 cc’, aldus Arjan 
Peeters van Makita.

Deze accumachine is wendbaar en gemak-
kelijk in het gebruik, heeft een elektrische rem, 
ingebouwde verlichting en accubeveiliging. 
De veiligheid is mede gewaarborgd door de 
AFT (active feedback sensing technology). Om 
de gebruiker te beschermen, schakelt deze 
techniek de machine uit wanneer het toerental 
plotseling vertraagt (bijvoorbeeld door 
klemmen van de schijf ).

Accessoires
De machine wordt standaard geleverd zonder 
schijf. Optioneel is er een speciaal voor deze 
machine ontwikkelde diamantschijf beschik-
baar. Deze diamantschijf (E-12996) is speciaal 
ontwikkeld voor gebruik met de accudoorslij-

pers in diversen steensoorten. De dikte is 
2,8 mm; dat zorgt voor minder wrijving, dus 
voor langer slijpen. Naast deze diamantschijf 
is er ook een speciale doorslijpschijf voor 
metaal beschikbaar (E-12790-5), waarmee nog 
sneller en langer geslepen kan worden. Hoewel 
deze Makita dus niet de eerste is, is hij wel 
het scherpst geprijsd. Hij is verkrijgbaar in vijf 
uitvoeringen vanaf 1099 euro. Voor dat bedrag 
krijg je de CE001GZ 2 x 40V-doorslijper 355 mm 
geleverd zonder accu’s en lader in doos.

Makita lanceerde onlangs een nieuwe, op accu 

draaiende doorslijper: de CE001GZ. Voor zover 

bekend bij de redactie is dit de derde 350mm-

accudoorslijper. Eerder bracht Husqvarna de 

K1 Pace op de markt en Milwaukee had de 

wereldwijde primeur.
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Makita brengt nieuwe 
accudoorslijper op  
de markt

Het 2 x 40 V Max XGT-platform is het 

accuplatform voor de groenprofes-

sional, uniek door zijn brede uitwis-

selbaarheid, kracht en prestatie. 

(Jordi van Efferen, Dura Vermeer 

Bouw Midden West, Cruqius)
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