
Tip van de balie
Als je nieuwe werkhandschoenen 
nodig hebt, waar moet je dan op 
letten? Met de tips van Roar pak je 
altijd de goede werkhandschoen. 2 

BOUWKRANT.
Mastermate. Voor de vakman.      

Hoe doet ‘ie dat toch?!
Ben jij zuinig op je machines en 
apparaten? Drie vakmannen ver-
tellen hoe zij omgaan met hun 
elektrisch gereedschap. 5 

… de perfecte houtrepara-
tie. Bij het repareren van 
hout, doorloop je een aan-
tal stappen. Je verwijdert 
het houtrot en fixeert de 
plek. Daarna kun je repare-
ren en afwerken.  Voor het 
duurzaam repareren van 
hout heb je een aantal ma-
terialen en gereedschap-
pen nodig. Wil je deze klus 
goed klaren, neem dan 
deze spullen mee:

• de schuurmachine
• een bolkopfrees
• een houtconditiemeter
• reparatiepasta
• een mengplateau
• modelleermessen
• werkhandschoenen
• een kwast 
• een verfsysteem.  
                 
Een volledig overzicht zie 
je op pagina 16.

De moderne vakman wil 
goed voor de dag komen. 
Dat kan met passende werk-
kleding. Werkbroeken, shirts 
en truien moeten niet alleen 
functioneel zijn. Werkkle-
ding moet óók lekker zitten 
én passen bij de uitstraling 
van je bedrijf. Met deze 
wensen hebben we rekening 
gehouden bij het samen-
stellen van ons vernieuwde 
assortiment werkkleding.
In onze vernieuwde kleding-
lijn combineren we func-
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       Vernieuwd assortiment werkkledingAlles in de 
bus voor...

1 april tot en met 31 mei 2020

tionaliteit en veiligheid met 
pasvorm, maat en design. 
Ook denken we aan duur-
zaamheid. 

Beste keuze voor jou
Onze belangrijkste merken 
Mascot en Snickers beste-
den tijdens de productie 
veel aandacht aan mens en 
milieu. De kleding is uitvoe-
rig getest. Het gebruik van 
slijtvaste stof en stretchma-
terialen zorgt voor kleding 
met een goede pasvorm en 

comfort. Op zoek naar de 
beste keuze voor jou? Onze 
specialisten helpen jou met 
een passend kledingadvies, 
afgestemd op jou, je bedrijf 
en je wensen. 
Heb je een keuze gemaakt, 
dan richten we voor jou een 
webshop met werkkleding 
in. Zo maken we werkkle-
ding bestellen nog makke-
lijker!

Lees verder op pagina 2

De specialisten van Mastermate helpen jou met een passend 
kledingadvies.

Zie je ‘KLIK.’ bij een product of artikel? Dan klik je gemakkelijk door naar het product in onze webshop of meer informatie op onze website!
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Werkhandschoenen

Mijn belangrijkste tip: zoek 
je werkhandschoenen, kijk 
dan naar de gevaren van het 
werk dat je doet. Voor elke 
klus bestaat een type hand-
schoen die handen, vingers 
en huid het best bescher-
men. Zoek je goede werk-
handschoenen, doorloop dan 
deze stappen:
1. Bepaal de risico’s van het 
werk.
2. Zoek de handschoen die 
beschermt tegen het risico.
3. Kijk naar het materiaal 
waar de handschoen van is 
gemaakt.

Hamer
Weet je het gevaar van het 
werk, zoek dan de hand-
schoen die je handen het 
best daartegen beschermt. 
Daarvoor kijk je naar de 
symbolen die op de hand-
schoen staan. Voor de bouw 
zijn de hamer (mechanische 
risico’s) en de fles (chemi-
sche risico’s) belangrijke 
symbolen. Onder het sym-
bool vind je een combinatie 
met maximaal zes cijfers en 
letters. Deze geven aan hoe 
goed de handschoen pres-
teert tegen een bepaald ri-
sico. Bij handschoenen die 
beschermen tegen mechani-
sche risico’s zijn er cijfers 

voor weerstand tegen schu-
ren, snijden (een cijfer en 
een letter), scheuren, steken/
perforeren en schokken. De 
cijfers komen uit de Euro-
pese norm EN388:2016. Dit 
is de meest voorkomende 
normering voor werkhand-
schoenen. Het symbool voor 
mechanische risico’s en de 
betekenis van de cijfers en 
letters zie je in de afbeelding 
hiernaast.

Materiaal
Let ook op het materiaal 
waarvan de handschoen 
is gemaakt. Elk materiaal 
heeft andere eigenschappen. 
Handschoenen van bijvoor-
beeld leer geven comfort, 
maar je hebt geen goede 
grip. Handschoenen van ny-
lon en lycra zijn elastisch, 
maar niet snijbestendig.
Heb je hulp nodig bij het 
maken van een keuze? Een 
keuzehulp vind je op pagina 
6. Of vraag de specialist van 
jouw vestiging om advies.

Roar Gaikhorst
PBM-specialist

Als vakman kun je niet zonder werkhandschoenen. Toch 
kun je niet zomaar een paar pakken dat lekker zit.

       Werkkleding bestellen
Vervolg van pagina 1

Mastermate maakt werkkleding bestellen makkelijk. 
Met een webshop met alleen werkkleding voor jou!  
Voor jou maken we een online portal met truien, shirts, 
broeken en andere persoonlijke beschermingsmidde-
len, passend bij jouw bedrijf.

Jouw bedrijfslogo 
Samen bepalen we het assortiment kleding en PBM in de 
webshop. We houden een passessie met jou en je collega’s 
en adviseren je over de goede kleding. Vervolgens maken 
we een pakket werkkleding. Ook denken we mee over de be-
drukking van jouw bedrijfslogo op de kleding. Daarna kun-
nen jij en je collega’s zelf kleding op maat bestellen in het 
online portal. Zo maken we passende werkkleding bestellen 
gemakkelijk! 

Meer weten? Vraag bij de veiligheidsspecialist van jouw vestiging 
naar dit systeem! Bel 0900-0509 of mail naar info@mastermate.nl.

KLIK. 
voor meer informatie

https://www.mastermate.nl/advies-op-maat/pbm-en-bedrijfskleding/


Van funderingen tot metsel- 
en tegelwerk, dakpannen 
leggen en interieurkasten 
maken. We zijn nu bezig in 
een jarendertigwoning en de 
eigenaresse wil steigerhou-
ten barndeuren. Nou, die ma-
ken wij zelf. U wilt ook een 
bed van steigerhout? Geen 
punt! ‘Kan ‘ie dan hetzelfde 
worden als hier op internet? 
Nog beter mevrouw.”

Hoe vaak kom je bij 
Mastermate?
“Wekelijks kom ik in de ves-
tiging in Bergen op Zoom, 
soms meerdere keren. Ik 
kom uit de Zaanstreek en 

daar kwam ik al bij Mas-
termate. Dus nu ze hier ook 
zitten, voelt het vertrouwd. 
Als thuiskomen, zegt maar. 
En het serviceniveau van de 
mannen hier is gewoonweg 
top. Ik koop hier alles, dus 
ik heb het idee dat ze daar-
om een stapje extra zetten. 
Zo werkt het voor mij ook, 
het is een kwestie van geven 
en nemen. Dan werk je het 
beste samen.”

Wat heb je als laatste bij 
Mastermate gekocht?
“Van schroeven, sloten 
tot aan geleiders en grote 
wielen voor die barndeu-
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 “Ze komen zelfs een bestelling bij me afleveren.”
Wie ben je?
“Mijn naam is Michiel van 
Halderen, 42 jaar. Mijn 
aannemersbedrijf heet Van 
Halde(u)ren. Ik heb één jon-
gen in dienst en ik werk met 
drie leerlingen. Sinds kort 
zijn we officieel een leerbe-
drijf.”

Hoe drink jij je koffie?
‘‘Zwart! Vroeger zat ik in 
de ruwbouw. Tja, daar was 
de suiker niet echt wit meer. 
Daar heb ik afgeleerd suiker 
te gebruiken in mijn koffie.”

Wat maken jullie?
“We doen eigenlijk alles. 

ren. Alles wat ik nodig heb. 
Hebben ze het niet, dan 
wordt het besteld. En het 
mooiste is: kan ik niet weg 
bij een klus, dan komen 
ze een bestelling bij me 
afleveren!”

Hoe ziet je dag eruit?
“Omdat we zoveel doen, is 
geen dag hetzelfde. Ik word 
daar happy van en de jongens 
die bij me werken ook. Ik 
denk dat het je scherp houdt 
als je divers werk hebt. Ik 
heb tegenwoordig trouwens 
veel Whatsapp-contact met 
klanten. Fijn hoor, dat werkt 
lekker direct en snel.”

“SERVICENIVEAU 
   VAN DE MANNEN 
   HIER IS TOP”

Michiel van Halderen, Van Halde(u)ren, in de koffiecorner van Mastermate Bergen op Zoom. © Mike Raanhuis



VEILIG ZAGEN BINNEN HANDBEREIK
PRE-ORDER DE NIEUWE FESTOOL TAFELCIRKELZAAG. 

Innovatieve SawStop-technologie
Zaagblad stopt bij contact met de huid.

Zeer nauwkeurig
Zuivere zaagresultaten met weinig splinters.

Tot 80 mm zaagdiepte
In lengte en breedte uitbreidbaar werkblad.

BEKIJK DE VIDEO & 
PRE-ORDER DIRECT!

SCAN DE QR OF GA NAAR: WWW.MASTERMATE.NL/VAKKENNIS/FESTOOL

Zagen met een cirkelzaag is riskant voor je 
hand en vingers. Hier heeft Festool iets op 
bedacht. De tafelcirkelzaag TKS 80 herkent het 
verschil tussen hout en huid. Bĳ  contact met de 
huid stopt het zaagblad binnen 5 milliseconden 
en verdwĳ nt in het werkblad. Overtuig jezelf! 
Scan de QR-code en zie hoe het werkt!

VERZEKER JEZELF VAN DE TKS 80.
De TKS 80 komt naar verwachting vanaf juni 
2020 op de markt. We verwachten een grote 
run op deze tafelcirkelzaag. Verzeker jezelf van 
de TKS 80 en doe mee aan onze intekenactie!

MEEDOEN?
Hoe werkt het? Wordt de TKS 80 geleverd in 
juni 2020, dan kun jĳ  de tafelcirkelzaag aan-
schaffen voor een introductieprĳ s van € 1.695. 
Voor elke maand dat deze tafelcirkelzaag later 
wordt geleverd, geven we jĳ  € 25 korting op de 
introductieprĳ s*. 

* Deze pre-orderactie is geldig bĳ  alle Mastermate-vestigingen. 
€ 25 per maand wachtgeld geldt bĳ  levering tot en met decem-
ber 2020 en alleen bĳ  intekening gedurende de actieperiode 
(1 april 2020 t/m 31 mei 2020). U kunt geen voorkeur voor een 
leveringsmaand opgeven. Tel: 0900-0509 of e-mail: info@mas-
termate.nl. Prĳ zen zĳ n excl. btw in euro’s en zĳ n excl. eventuele 
verwĳ deringsbĳ dragen. Afbeeldingen kunnen afwĳ ken. Huidige 
kortingsafspraken zĳ n niet van toepassing op deze actie. Druk- 
en zetfouten voorbehouden.

KLIK. 
voor meer informatie

https://www.mastermate.nl/vakkennis/festool
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Daniël Weber (40) | 
Weber Bouw, 
Wageningen.
“Goede apparatuur hoort bij 
ons vak en A-merken blijven 
toch het beste. Als ik iets 
nodig heb, dan schaf ik het 

aan. Ik moet dan ook blind kunnen vertrouwen op mijn 
spullen. Ik wil niet met apparatuur aankomen die de klant ook 
in de schuur heeft liggen. Dan word je in mijn ogen toch niet 

Robert Pitlo (36) | 
Stukadoorsbedrijf Pitlo, 
Wageningen.
“Heel eerlijk? Nee, ik ga niet 
zuinig om met mijn materi-
aal. Ik werk vooral met een 
haspel, bouwlamp en mixer. 
Vooral die laatste wordt snel 
vies. Als ik mix gaat de pleister overal zitten. Als ik net een 
nieuwe mixer heb, zet ik er nog een emmer water naast. 
Dat duurt maar even, want zodra er meer en meer spatten 

Omgaan met machines en elektrische gereedschappen
Als vakman wil je goed en snel projecten opleveren. Dat 
gaat alleen met de juiste materialen. En als je werkt met 
de goede gereedschappen en machines. Hoe onderhoud 
jij je machines en elektrische gereedschappen?

“Onderhoud is 
  behoud.”

echt als vakman gezien. Het 
staat ietwat klungelig. Lenen 
doe ik niet, liever heb ik de 
spullen in eigendom. Ik laat 

“Mijn spullen laat    
  ik keuren.”

op komen, denk ik: ‘Nou, 
toe maar!’ Wel klop ik de 
mixer elke morgen schoon. 
Je wilt geen oude resten in je 
nieuwe pleister of specie. Gemiddeld gaat een mixer drie 
jaar mee, dat calculeer ik gewoon in. Als ‘ie stuk gaat, koop 
ik een nieuwe en dat is voor mij meteen één van de grootste 
zakelijke uitgaven. Ik heb altijd een reservemixer in de auto 
liggen. Mijn spullen laat ik lokaal eens in het jaar keuren. 
De boetes liegen er niet om en het is een kleine moeite.”

SNEL AAN 
DE SLAG? 
LEES DE TIPS 
OP PAGINA 17

mijn materiaal repareren, ook machines van A-merken. Ze 
kunnen gerust nog een tweede leven mee. Het loont zich 
dan. Het is ook een duurzamere gedachte. Kortom, ik 
zorg goed voor mijn gereedschap, ik laat ze drogen in de 
koffers. Als je lang met je materiaal wilt doen, dan moet je 
er zuinig op zijn. Onderhoud is behoud, daar komt het 
uiteindelijk op neer.”
 

Mario Meijer (49) | 
Aircoservice Elst.
“Mijn diamantboormachi-
nes zijn mijn waardevolste 
gereedschappen. Als ik geen 
gaten voor leidingen kan 
boren, kan ik geen aircon-
ditioning plaatsen. Daarom 
heb ik voor deze machines ook een reparatieservice voor 
onderhoud en reparatie afgesloten. Ik werk veel buiten. 

“Ik heb een 
  reparatieservice    
  afgesloten.”

En als het regent, ontkom 
je er niet aan dat machines 
vochtig worden. Dus als ik 
thuis kom, gaat de machine 
mee naar binnen en laat ik ze 
drogen in de koffer. Na een klus maak ik de machines altijd 
schoon. De machines zijn van mijzelf, je weet wat ze kosten, 
dus wil je er zuinig mee omspringen.”



VOOR JOU?
Vraag in de vestiging 

advies over de handschoen
voor jouw situatie.

VOOR DE TIMMERMAN.
De advance gee�  grip en is 

vingergevoelig.
L 152440674 / XL 152440682

VOOR DE BOUWOPRUIMER.
De HC50 NBR Blue is Nitril 
gecoat met gesloten rug.

L 152408029

VOOR IN DE WINTER.
De Thermo Latex is
gecoat en gevoerd.

XL 152440194

VOOR DE TIMMERMAN.
Latex Grip gee�  meer houvast 
voor grove werkzaamheden.

L 152417214

VOOR DE INSTALLATEUR. 
De AirexDry is een ideale 

montagehandschoen.
L 152441433

VOOR DE GLASZETTER.
De nitrile is snijbestendig

en gevoerd.
XXL 152417583

VOOR DE OPPERMAN.
De Mec Dex DY-713 hee� 
versterkte vingertoppen.

L 152414126

VOOR DE TEGELZETTER.
De allround Nitrile Foam

gee�  grip en comfort.
XL 152417125

VOOR DE DAKDEKKER.
De Power Grab is anti-slip en 

hee�  een gecoate duim.
L 152440046

VOOR DE OPPERMAN.
De AG Lite gee�  grip bij
natte en droge condities

L 152440739

VOOR WERK MET OLIE.
Chemische resistentie voor 
werk met gevaalijke sto� en.

XL 152419454

VOOR DE LASSER.
De HBU353 is uitgevoerd met 
splitleder en veiligheidskap.

XL 152425080

VOOR DE BOUWOPRUIMER.
De super rundsnerfleder hand-

schoen hee�  een veiligheidskap.
L 152400370

VOOR DE INSTALLATEUR.
De PU (zwart/wit) hee�  een 

duurzame PU coating.
XL 152417303

Voor elke klus bestaat een soort handschoen die je handen
vingers en huid het best beschermen. Welke werkhandschoen 
kies je bij welke werkzaamheden? Mastermate helpt je een handje.

ALTIJD DE GOEDE 
HANDSCHOEN
BIJ DE HAND.

KLIK. 
op de handschoenen

https://eshop.mastermate.nl/SearchFilter.aspx?product=advance%20handschoen
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=56896
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=54820
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=14328
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=56894
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=41768
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=16254
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=55516
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=56898
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=12220
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=13923
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=56905
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=12844
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=13619
http://www.mastermate.nl/vestigingen


BOUWKRANT
1 april tot en met 31 mei 2020 Productnieuws 7

Ga de strijd aan met schimmels! 
De badkamer, de douche en andere vochtige ruimtes in 
huis zijn dé plekken waar schimmels en weerplekken 
opduiken. Goed ventileren is de beste oplossing. Toch 
doen bewoners dit vaak niet of niet goed. Hoe help je 
bewoners aan een gezond huis zonder schimmels?

oppervlakken. Bij grotere oppervlakken kies je voor de 5 
liter jerrycan. Woningcorporaties en onderhoudsbedrijven 
werken meestal met de jerrycan en brengen de cleaner aan 
met een bekistingsspuit. 

Bescherming tegen schimmels
De muurverf voorkomt dat de schimmel zich aan de opper-
vlakte hecht. Het neemt de oorzaken van schimmelvorming 
(slechte ventilatie) niet weg. Met de Inducoat muurverf
bescherm je wanden en plafonds jaren effectief tegen
schimmel!

Meer weten? Vraag ernaar bij jouw Mastermate vestiging.

Verffabrikant Inducoat heeft een effectief schimmelwerend 
systeem ontwikkeld. Meerdere fabrikanten claimen schim-
melwerende muurverven te produceren. Die werken in de 
praktijk niet of nauwelijks. Het systeem van Inducoat is be-
wezen effectief. Het is getest door een onafhankelijke in-
stantie. De werking én veiligheid voor mens en milieu zijn 
gegarandeerd.

Toepassen in 3 stappen
Het toepassen van dit schimmelwerende systeem is eenvou-
dig. Eerst behandel je de schimmelplekken met een water-
verdunde, biologisch afbreekbare cleaner. Hiermee dood 
je de schimmel. De cleaner laat je 24 uur inwerken. Dode 
schimmelresten borstel je vervolgens af. Daarna breng je de 
schimmelwerende muurverf aan met kwast, roller of airless 
spuit.
De cleaner is verkrijgbaar als bus met spray én als 5 liter 
jerrycan. De spray is handig voor het behandelen van kleine 

INDUCOAT SYSTEEMUITLEG.

STAP 1.          > STAP 2.          > STAP 3.
Schimmels
doden met
Inducoat Cleaner

Schimmelwerend
schilderen met
Inducoat Fungi

Dode schimmel-
resten afborstelen
Indien van toepassing

BESTEL DIRECT
VANUIT DE BOUWKRANT. 

DOWNLOAD DE
BESTELAPP!

Materialen bestellen waar en wanneer u wilt. Dat kan 
met de Mastermate BestelApp. Scan uw product vanaf 
de bouwplaats of vanuit de Bouwkrant en bepaal waar 
uw bestelling wordt bezorgd. Kijk voor alle informatie op 
www.mastermate.nl/oplossingen/bestelapp

KLIK. 
voor meer informatie

KLIK. 
voor de producten

https://www.mastermate.nl/oplossingen/bestelapp
https://eshop.mastermate.nl/SearchFilter.aspx?product=inducoat
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19,50

GU 3- DELIGE NASTELBARE 
SLUITKOMSET
202882756

GU SLEUTELBEDIENDE 
MEERPUNTSLUITING MET 
HAAKSCHOTEN
202880117 

8 mm tolerantie bij hoogte 
bepaling , eenvoudig in de 
breedte nastelbaar, met korte 
lip voor de voordeur, SKG 3 *

Voorplaat 1750 x 24 mm 
afgerond, Doornmaat 55 
mm PC 72 mm, LS & RS 
toepasbaar, SKG 3 *

59,-

AMI VEILIGHEIDS-
VOORDEURGARNITUUR
210637242 - 210637285 

Politie keurmerk veilig 
wonen/SKG 3 *, duwgreep en 
kerntrekbeveiliging, PC72

49,-

SCAN & BESTEL!

AMI COMPLETE 
BRIEFPLAAT
215601343  

Met schacht en tochtklep in 
aluminium F1 voor deurdikte 
38/42mm

55,-

SCAN & BESTEL!

12,50 39,-4,50

MM CILINDER
202305155
 

SECUSTRIP WIT 
VOORDEUR
262960214

AXA TITAN® 
VEILIGHEIDS-
SCHARNIER
201081903 

SKG 3 * gelagerd 
veiligheidsscharnier 
met gepatenteerd schuif 
vergrendelsysteem

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

voor naar binnen draaiende 
voordeuren, RAL 9010, als 
enige 11 minuten inbraak-
vertraging, lengte 2050mm

veiligheidscilinder, 
SKG 2 *, lengte 30/30mm 
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KLIK op een product om direct naar de webshop te gaan.

https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=58985
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=58984
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=26202
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=40373
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=39500
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=60148
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=40498
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VIERKANTE METER KLUSDOEK
191351598 

voorzien van absorberende 
bovenlaag, 100% vloeistofdicht 
en een antislip folie aan de 
onderzijde

SCAN & BESTEL!

29,50

BAHCO GEREEDSCHAPSTAS
146218701

BAHCO BIT EN DOPSLEUTEL 
SET
102498172

21 opbergvakken, afmeting: 
485x240x345mm, watervaste 
bodem en een metalen 
handgreep

26-delige set: 18 bits, 5 doppen, 
1 ratel, 1 adapter en 1 bithouder

17,50

SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL!

FISCHER DUOLINE FIXTAINER
189901128

SCAN & BESTEL!

19,95 Bevat de universele  DUOPOWER 
plug, de DUOTEC hollewandplug en 
de DUOBLADE gipsplaatplug

GRATIS PATHÉ
THUISVOUCHER!

WERA IMPAKTOR BITSET
102497249

30 bits plus bithouder geschikt 
voor de slagschroevendraaier. 
Voorzien van Diamond Coating 
voor extra grip

47,50

per pak à 
10 stuks,  

5,95 

NEMEF OPBOUWESPAGNOLET 5092 
GESCHIKT VOOR PROFIELCILINDER
221453547 

Opbouw espagnolet voor dubbele 
naar buiten draaiende deuren, 
Aluminium geanodiseerd modern 
strak profiel, lengte 2250mm, 
inkortbaar tot 2010mm

125,-

SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL!

KLIK op een product om direct naar de webshop te gaan.

https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=41740
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=10763
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=59488
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=61815
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=61578
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=56660
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59,-

SNICKERS SHORT 6141
151504210

SNICKERS SOFT SHELL JACK
151518181

Optimale bewegingsvrijheid 
door stretch materiaal, zakken 
verstevigd met Cordura®

Winddicht, waterafstotend, 
fleece gevoerde kraag en 
reflecterende details

95,-

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

WERKSCHOEN SOLID GEAR FALCON
152680276 t/m 152680373 WERKSCHOEN SOLID GEAR FALCON

• De Falcon is een hightech S3 

veiligheidsschoen

• Deze comfortabele lichtgewicht 

schoen heeft een antislip- en 

oliebestendige zool

• Geïmpregneerd volnerfleer 

en Cordura Ripstop materiaal 

zorgen voor een ademende en 

waterafstotende schoen.

• Voorzien van antibacteriële inlegzool

• Leverbaar in maat 38 t/m 48.

SCAN & BESTEL!

119,-

SNICKERS WERKBROEK 6241
159916267 t/m 159916313

SNICKERS WERKBROEK 6241

• Nieuwe slim fit pasvorm met 

holsterzakken, kleur zwart

• Optimale bewegingsvrijheid door 

toepassing van stretch materiaal

• Zo lang de voorraad strekt met 2 

gratis T shirts

• Leverbaar in maat 46 t/m 56.

SCAN & BESTEL!

79,-
GRATIS TSHIRTS!

BESTEL DIRECT
VANUIT DEZE FOLDER. 

DOWNLOAD DE
BESTELAPP!

Materialen bestellen waar en wanneer u wilt. Dat kan 
met de Mastermate BestelApp. Scan uw product vanaf 
de bouwplaats of vanuit de folder en bepaal waar uw 
bestelling wordt bezorgd. Kijk voor alle informatie op 
www.mastermate.nl/oplossingen/bestelapp

KLIK op een product om direct naar de webshop te gaan.

https://www.mastermate.nl/oplossingen/bestelapp/
https://eshop.mastermate.nl/SearchFilter.aspx?product=snickers%20soft%20shell%20jack%201200%20zwart
https://eshop.mastermate.nl/SearchFilter.aspx?product=snickers%20short%206141
https://eshop.mastermate.nl/SearchFilter.aspx?product=snickers%20werkbroek%206241%20zwart
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TOWA HANDSCHOEN 
AIREXDRY
152441433

Goede grip in droge, natte en 
olieachtige werkomstandig-
heden. Voorzien van elastisch 
manchet, (prijs per paar € 4,95)

SCAN & BESTEL!

25,-

MASCOT POLO BOTTROP
151412928

MASCOT WERKBROEK 
MANNHEIM
151408262

Mooi afgewerkte comfortabele 
polo in een moderne pasvorm. 
60% katoen/40% polyester

Werkbroek voorzien van 
reflectieaccenten, dijbeenzakken 
en hamerlus. Kniezakken versterkt 
met slijtvast Cordura®

49,50

SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL!

MASCOT SWEATSHIRT AMBERG
151423040 t/m 151423091 

SCAN & BESTEL!

MASCOT SWEATSHIRT AMBERG

• De Mascot Amberg is een tweekleurig 

sweatshirt met ritssluiting in een 

moderne pasvorm

• Voorzien van deelbare rits en 

voorzakken. Tricot in de kraag, aan 

de onderzijde en bij de pols

• Gemaakt van 60% katoen/40% 

polyester, 340 g/m²

• Geschikt voor bedrukking met uw 

logo

• Kleurstelling: antraciet/zwart.
39,95

afname 12 paar, 
prijs per paar: 

4,15 

BATA WERKSCHOEN RAFT 
152652400

Antistatisch, waterdicht, 
ademend en volledig metaalvrij. 
Maximaal comfort en maximale 
veiligheid

89,-

SCAN & BESTEL!

KLIK op een product om direct naar de webshop te gaan.

https://eshop.mastermate.nl/SearchFilter.aspx?product=bata%20werkschoen%20raft
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=55516
https://eshop.mastermate.nl/SearchFilter.aspx?product=mascot%20werkbroek%20mannheim%20antr
https://eshop.mastermate.nl/SearchFilter.aspx?product=mascot%20bottrop%20poloshirt%20zwart
https://eshop.mastermate.nl/SearchFilter.aspx?product=MASCOT%20AMBERG%20SWEATER
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65,-

4TECX GOED GEVULDE PBM-BOX
151399352

4TECX MIDIROL
148151183

Gevuld met een Bouwhelm, Veilig-
heidsbril, Ruimzichtbril , Gehoorkap, 
Stofmasker, Handschoenen, Oog-
spoelfles en een Verbandtrommel

Voor handdroging en 
eenvoudige schoonmaak-
klussen. Geschikt voor de 
4tecx midirol dispenser. 
1 laags, 20cm x 300m

13,95 11,95

4TECX HANDREINIGER
147716063
 

4TECX WANDHOUDER
147716144

SCAN & BESTEL!

19,5013,-

4TECX OORDOPJES
151201706
 

4TECX DISPENSER VOOR 
MIDIROLLEN
148151027

SCAN & BESTEL!

Voor wandmontage 
inclusief bevestigings-
materiaal

afname 6 rollen, 
prijs per stuk: 

5,- 

SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL!

200 paar oordopjes in 
dispenserdoos. Per paar 
verpakt. Gemiddelde 
dempingswaarde 37 decibel

15,95

4TECX HANDPOMP
147716160

SCAN & BESTEL!

Stevige handpomp voor de 
4tecx 4,5 liter handcleaners

Stalen wandhouder 
voor de 4tecx 4,5 
liter handcleaners. 
Wordt geleverd met 
bevestigingsmateriaal

9,50

4TECX 
HANDREINIGINGSDOEKJES 
147723523

SCAN & BESTEL!

Verwijdert niet uitgeharde 
siliconenkit, PU-schuim, 
olie, vele lijmen, verf en 
vet. Inhoud: 80 doekjes

Pot van 4,5 ltr. Geschikt
voor zware en hardnekkige 
vervuiling

KLIK op een product om direct naar de webshop te gaan.

https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=42130
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=55567
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=40758
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=7359
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=41502
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=8245
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=9223
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=11664
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4TECX SNELLIJMTANGEN
103439200

4TECX EMMERTJE 
DOORSLIJPSCHIJVEN
122032020

Sterke constructie van staal en 
nylon. Klemkracht 150kg. Om te 
zetten naar spreider. Leverbaar in 
150, 300 en 450mm

125x1mm, 100 doorslijpschijven 
in een emmer, Megaline Pro 
kwaliteitsschijf

SCAN & BESTEL!

4TECX ORANJE DEKKLEED
144811618

Voorzien van zoom met versterkings-
koord en bevestigingsringen. Zeer 
sterk en scheurvast. Leverbaar van 
2x3mtr. t/m 10x12mtr

5 treden, stahoogte 1,20 m. 
Belastbaar tot 150 kg. 5 jaar 
fabrieksgarantie (afgebeeld is een 
4 treden trap)

SCAN & BESTEL!

79,-

SCAN & BESTEL!

149,-

SCAN & BESTEL!

per m2: 

0,39

vanaf: 

11,50

4TECX LATEX SUPERDEK
161588409 - 161588425

4TECX LATEX SUPERDEK

• Goed dekkend

• Spanningsarm

• Goed afwasbaar 

• Spatvrij

• Zeer milde geur

• Lange opentijd

• Aanzetvrij

• Goed verspuitbaar

• Schrobklasse 2

• Leverbaar in 5 en 10 liter.

vanaf: 

18,95

Een volledig oplosmiddel- en weekmakervrije 
muurverf voor binnen. Uitstekend geschikt voor 
renovatie en nieuwbouw. Geschikt voor de
afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, 
beton, gasbeton, gipselementen enz.

4TECX INDUSTRIETRAP
141079045

KLIK op een product om direct naar de webshop te gaan.

https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=60831
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=2300
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=9942
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=9768
https://eshop.mastermate.nl/SearchFilter.aspx?product=4tecx%20superdek
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189,-

METABO AFKORTZAAG KGS 216 M
135001080

COLLOMIX MENGER M14 
1750W
135818303

Compact en lichte afkortzaag met 
laser voor exacte weergave van de 
zaaglijn, incl. 2 zaagbladen

Krachtige menger met 2 versnel-
lingen. De greep is voorzien van
rubber stootdoppen, inclusief 
mengstaaf

SCAN & BESTEL!

FESTOOL 18V ACCU-TEGELSLIJPER 
DSC-AGC 18 FH
132224500

METABO ALLESZUIGER AS 20 L
136204104

Exact slijpen op 18 Volt accu zonder
stof. Goed zicht op het werk. 
Zonder lader en accu’s

Compacte mobiele  nat-/
droogzuiger, Uitschakelautomaat 
bij het natzuigen, Reservoir 20 liter

SCAN & BESTEL!

399,-

SCAN & BESTEL!

119,-

SCAN & BESTEL!

359,-

FESTOOL STOFZUIGER CTL MIDI-I 
CLEANTEC
132213826

FESTOOL 18V ACCU-
BOORHAMER
132220040

230V/1200W, gladde afzuigslang, 
Bluetooth technologie, reservoir-/
stofzakvolume 15/12,5 ltr, slang- en 
netsnoerberging

SCAN & BESTEL!

265,-

SCAN & BESTEL!

 369,-
Lichte en compacte boorhamer 
met 1,8 J slagkracht, EC-TEC 
motor. Comfortabel dankzij 
trillingsdemping

BOUWKRANT
1 april tot en met 31 mei 2020

KLIK op een product om direct naar de webshop te gaan.

https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=60578
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=60269
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=9304
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=60927
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=56432
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=59826
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WWW.MASTERMATE.NLDe getoonde acties zijn geldig bij alle vestigingen van Mastermate van 1 april t/m 31 mei 2020 of zolang de voorraad strekt (OP=OP). Tel: 0900 - 0509 of e-mail: info@mastermate.nl. 
Prijzen zijn excl. btw in euro’s, eventuele verwijderingsbijdragen en eventueel statiegeld. Afbeeldingen kunnen afwijken. Huidige kortingsafspraken zijn niet van toepassing op deze 
acties. Druk- en zetfouten voorbehouden.

129,-

MAKITA 18V SLAGSCHROEVENDRAAIER 
DTD153ZJ
131513389

MAKITA DDF484ZJ 18V BOOR-/
SCHROEFMACHINE
131502921

Compacte en lichte machine voor 
uiteenlopend schroef- en montage-
werk. Dubbele ledverlichting voor 
slecht verlichte plaatsen, zonder
lader en accu’s

Beveiligd tegen overbelasting, 
oververhitting en diepontlading van 
de accu. Beter beschermd tegen 
stof en vocht. Inclusief draaghaak, 
zonder lader en accu’s

109,-

SCAN & BESTEL! SCAN & BESTEL!

105,-

MAKITA BOUWRADIO DMR107
131624938

MAKITA COMBIHAMER 18V 
DHR242ZJW
131609874

Werkt op Makita Li-ion accu’s en 
via een adapter ook op netstroom. 
Beschermd tegen stof en is 
spatwaterdicht

Drie functies: boren, hamerboren en 
licht breekwerk. Ideaal voor gaten 
tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in 
beton, zonder lader en accu’s

259,-

SCAN & BESTEL!

SCAN & BESTEL!

Gratis 
accu 

Registreer en ontvang een gratis accu bij alle CXT en LXT machines (m.u.v. 14,4 V en combisets) t.w.v. €90,00 excl. BTW of meer. 
De actie is geldig van januari t/m april 2020. Lees meer op makita.nl/aanbieding

Registreer en ontvang een gratis accu bij alle CXT en LXT machines (m.u.v. 14,4 V en combisets) t.w.v. €90,00 excl. BTW of meer. 
De actie is geldig t/m 30 april 2020. Lees meer op makita.nl/aanbieding

Registreer en ontvang een gratis accu bij alle CXT en LXT machines (m.u.v. 14,4 V en combisets) t.w.v. €90,00 excl. BTW of meer. 
De actie is geldig t/m 30 april 2020. Lees meer op makita.nl/aanbieding

KLIK op een product om direct naar de webshop te gaan.

https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=55143
https://eshop.mastermate.nl/SearchFilter.aspx?product=131513389
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=60080
https://eshop.mastermate.nl/Assortment.aspx?ITMID=55147
https://www.makita.nl/alle-aanbiedingen.html


1. Houtrot 
verwijderen
Verwijder eerst de verf. 
Verwijder vervolgens het 
houtrot tot minimaal 
5 mm in het gezonde 
hout en meet het hout-
vochtgehalte (≤18%).

Wat heb je nodig voor het uitvoeren van een duurzame houtreparatie? 
Bij Mastermate verkopen we een breed assortiment aan Repair Care 
producten voor de perfecte reparatie.

2. Fixeren
Doseer DRY FIX® UNI  
en roer door. Fixeer 
vervolgens het reparatie- 
vlak. Dit vergroot de  
hechting met de 
reparatiepasta. Dep na 
20-45 minuten droog.

3. Repareren
Doseer DRY FLEX® 2-in-1 op het mengplateau 
en meng beide componenten goed. Door het 
vlakke mengen voorkom je luchtinsluiting. 
Brand vervolgens de reparatie aan (= dun laagje 
reparatiepasta aanbrengen) en bouw deze 
vervolgens op zonder luchtinsluiting. Tenslotte de 
reparatie bol afmessen.

4. Nabewerken
Schuur de reparatie na 
uitharding. Plamuur/
egaliseer eventueel na 
met DRY FLEX® SF en 
breng tenslotte het 
verfsysteem aan.

Schuurmachine met 
regelbare toeren

EASY•Q™ nitrile 
handschoenen

Schuurmachine                                  
met regelbare toeren

DRY FLEX® SF

Verfsysteem
aanbrengen

Bolkopfrees

Houtconditiemeter 
CS1

DRY FLEX® 2-in-1

EASY•Q™ 
mengplateau

Enkelvoudig 
doseerpistool

EASY•Q™ 
aanbrandmes

EASY•Q™ RVS 
modelleermessen

Zeker weten dat je de juiste keuze maakt? Vraag in jouw vestiging om een advies.

DRY FIX® UNI 

EASY•Q™ 
MIX & FIX set

Alles in de bus voor de…      
PERFECTE 
HOUTREPARATIE

Advertorial
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Haal het maximale uit je elektrisch gereedschap.  
Met deze onderhoudstips zorg je ervoor dat je machines 
en elektrisch gereedschap zo lang mogelijk meegaan.

Altijd doorwerken met goedwerkend accugereedschap. Mas-
termate regelt het! Kies voor PowerMix en u bent altijd zeker 
van accugereedschap op uw projecten. Drie jaar lang heeft 
u complete zekerheid over uw machinepark met volledige 

service. Dat werkt lekker door!

POWERMIX.
GRIP OP UW ACCUGEREEDSCHAP.

Altijd productief.
Altijd een leenmachine beschikbaar*

3 jaar geen extra kosten.
Diefstaldekking, reparaties en keuringen inbegrepen

Geluk bij een ongeluk.
Machineschade is gedekt onder de garantie

Grip op uw financiën.
Leasen: zonder startinvestering, géén BKR-registratie

Kopen: geen financiële verrassingen achteraf

Naar het goede doel.
Na leaseperiode krijgt jouw gereedschap een tweede leven

Altijd doorwerken met goedwerkend accugereedschap. Mastermate 
regelt het! Kies voor PowerMix en u bent altijd zeker van accugereed-

schap op uw projecten. Drie jaar lang heeft u complete zekerheid over 
uw machinepark met volledige service. Dat werkt lekker door!

0900-0509 | INFO@MASTERMATE.NL
WWW.MASTERMATE.NL
*binnen het standaard assortiment, vraag naar de voorwaarden

niet bij vorst. Dan moet de accu eerst op kamertemperatuur 
komen. Ook kunnen veel accu’s niet goed tegen hoge tem-
peraturen (boven de 50 graden). 

Laat je machine keuren
Laat minimaal één keer per jaar je machines keuren door een 
deskundige keurmeester. Dan kun je erop vertrouwen dat je 
werkt met veilig gereedschap. Hoe vaak je machines moet 
laten keuren, hangt af van de belasting van de machine.

Schoonmaken en vervoeren
Maak je machine schoon na gebruik. Vervoer machines met 
bijbehorende onderdelen in een kist of koffer. Dat voorkomt 
beschadigingen tijdens vervoer.

Tips voor beitels en boorhamers
Gebruik op hak- en boorhamers een scherpe beitel. Vervang 
de beitel van de hak- en boorhamers als deze stomp wordt.
Zorg dat de boorhouder van de boorhamer altijd een lik
vet heeft. Omdat de beitel heen en weer gaat in de houder, 
ontstaat slijtage. Vet vertraagt slijtage.

Gebruik de machine waarvoor die is bedoeld
Als je de machine gebruikt volgens de voorschriften van de 
fabrikant, gaat die langer mee. Door verkeerd gebruik gaat 
de machine eerder kapot. Gebruik je elektrisch gereedschap 
intensief, laat de machine dan af en toe onbelast draaien. 
Dan kan de motor thermisch koelen. Dit voorkomt dat de 
motor doorbrandt.

Accu’s opladen 
Een gewone accu (met uurlader) laadt niet goed op als hij 
warm is. Dit type accu moet afkoelen voordat je hem in de 
lader doet. Hoe vaker je een warme accu in de oplader stopt, 
des te harder gaat de accu achteruit. Dit gaat ten koste van 
het vermogen. 
Bij accu’s met een snellader speelt dit probleem niet. Die 
worden automatisch gekoeld door het koelsysteem in de 
snellader. Bij lithium-ion (li-ion) accu’s is de omgevings-
temperatuur een aandachtspunt. Sommige accu’s werken 

KLIK. 
voor meer informatie

https://www.mastermate.nl/oplossingen/powermix/


METABO PICK+MIX. 
UW STARTERSPAKKET

1 BASISSET

+ 2 MACHINES

= 1 ACTIEPRIJS

BASIS-SET 2X LiHD 4.0 Ah
Met:
2x LiHD accu-pack 18 V/4.0 Ah
Lader ASC 55 in doos
133120490

149,00
 

HAAKSE ACCU-SLIJPER
W 18 LTX 125 QUICK
Ø 125 mm / 8.000 /min
133106187

175,00
 

ACCU-RECIPROZAAG
ASE 18 LTX
0 - 2.700 /min / 30 mm
133130207

175,00
 

ACCU-SLAGSCHROEVENDRAAIER
SSD 18 LTX 200 BL
200 Nm / 0 - 2.900 /min
133105261 

BRUSHLESS

175,00
 

ACCU-DECOUPEERZAAG
STAB 18 LTX 100
100 mm / 550 - 2.800 /min
133127060

175,00
 

175,00
 

ACCU-MULTITOOL
MT 18 LTX
1,6o / 7.000 - 18.000 /min
133131106

ACCU-SLAGMOERSLEUTEL
SSW 18 LTX 300 BL
300 Nm / 0 - 2.650 /min
133105423

BRUSHLESS

175,00
 

ACCU-CIRKELZAAG
KS 18 LTX 57
0 - 57 mm / 4.600 /min
133129039

175,00
 

ACCU-COMBIHAMER
KHA 18 LTX
2,2 J / SDS-plus
133122000 

175,00
 

ACCU-BOORSCHROEFMACHINE
BS 18LT BL Q
60 Nm / 0 - 600 / 2.110 /min
133103137 

175,00
 

BRUSHLESS

NU 499,00
 

+ GRATIS EXTRA ACCU’S!
BASISSET
+ 2 MACHINES
+ GRATIS 2 EXTRA ACCU’S

LiHD accu-pack 18V/5.5 Ah
Na registratie online

Deze actie is geldig bij alle Mastermate-vestigingen van 1 april 2020 tot en met 31 mei 2020 of zolang de voorraad strekt (OP=OP). Voor meer informatie en/of de 
actievoorwaarden: tel: 0900 - 0509 of e-mail: info@mastermate.nl. Prijzen zijn excl. Btw in euro’s en zijn excl. eventuele verwijderingsbijdragen en/of statiegeld. 
Afbeeldingen kunnen afwijken. Huidige kortingsafspraken zijn niet van toepassing op deze acties. Druk- en zetfouten voorbehouden.  

Gratis accu-pack aanvragen?
Scan de QR-code
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Sudoku***Jouw vrije tijd

 

 

 

 

 

Finale KNVB Beker.

wanneer:     19 april 2020

waar:         uitzending op Fox TV

hoe laat:       18:00 uur.

Grand Prix Nederland 2020.

wanneer:  3 mei 2020

waar:  uitzending 3 mei op Ziggo Sport

wat:  15:10 -17:10 uur.

Bevrijdingsdag 

wanneer:  5 mei 2020

waar:  Nederland

wat:  bevrijdingsfestivals in het hele land.

Jaargang 3, nr. 1, april-mei 2020

De Mastermate Bouwkrant wordt twee 
keer per jaar gratis verspreid onder 
klanten en relaties.

Redactie  Arnout van Kooten, Mariska 
Stijnen, Remco Visschers

Redactieraad Ruud Bot, Richard Brink-
man, Jeroen de Nekker, Jean de Rooij, 
Gertjan Voskamp, René Wulfrank

Vormgeving Studio Geke
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PUZZEL 
& WIN

Colofon

Maak kans op een Mastermate cadeau-cheque van 
€ 100,-. Te besteden bij één van de Mastermate-
vestigingen. Stuur de oplossing van de rode balk vóór 
31 mei 2020 naar redactie@mastermate.nl o.v.v. prijs-

puzzel april - mei. 2019 en je naam, je bedrijfsnaam en 
adresgegevens.

De winnaar van de prijspuzzel okt-december
2019 is: Robert-Jan Paaij uit Wervershoof.

Advertentieverkoop Jean de Rooij, 
j.derooij@mastermate.nl of 015 – 270 
00 16

Aan dit nummer werkten mee 
Kim Lubberts, Mike Raanhuis, Marcel 
Kuijt

Reageren? Via redactie@mastermate.
nl of Redactie Bouwkrant Mastermate, 
Postbus 591, 7300 AN Apeldoorn.

Vakavond Mastermate Den Haag-Zuid.

wanneer:     dinsdag 12 mei 2020

waar:         IJzerwerf 22, Den Haag

tijd:  17.00 - 19.00

wat:  praktische informatie over kitten en PowerMix.

Demodag Mastermate Leiden.

wanneer:     woensdag 13 mei 2020

waar:         Hadewychlaan 15, Leiden

wat:  acties en demo’s voor de vakman.

KLIK. 
om te e-mailen

mailto:redactie%40mastermate.nl?subject=Bouwkrant%20april-mei%202020


neXt Generation Technology

Makita zet nieuwe stap in haar visie op een snoerloze toekomst: introductie van 40 V Max XGT

De nieuwste innovatie in accugereedschap van Makita heet XGT. Een nieuw platform dat gebouwd wordt op een technolo-
gisch hoogstandje: de Makita XGT 40 V Max accu. Dit nieuwe platform komt naast het 18 V LXT platform en is de logische 
volgende stap op weg naar een werkplek zonder snoeren en uitlaatgassen.

De eerste serie XGT machines, van wat uitgebouwd zal worden naar een volwassen platform, zijn begin oktober 2019  
gelanceerd in Japan, de thuisbasis van Makita. Naar verwachting zullen de eerste XGT machines in de eerste helft van 2020 
in Nederland beschikbaar komen.

makita.nl/kenniscentrum

Hoog vermogen

Het XGT platform is een echte oplossing voor veel-
eisende toepassingen. Een combinatie van inno-
vatief gereedschapsontwerp en accu’s met een 
hoog vermogen. En biedt ook een echte oplossing 
voor de veeleisende gebruiker.

Toekomst bestendig

LXT en XGT zullen naast elkaar blijven bestaan om 
gebruikers te voorzien van een grote reeks accu 
machines voor allerlei toepassingen tot aan de veel-
eisende toepassingen. Met behulp van een laad-
adapter kunnen gebruikers LXT accu’s opladen op 
de XGT DC40RA oplader.

Slimme technologie

Machines, accu’s en oplader van het XGT-platform 
zijn standaard voorzien van elektronica waardoor 
deze met elkaar kunnen communiceren. Dit biedt 
een basis om zich in de toekomst aan te passen aan 
nog hogere ontwikkelingen.

Duurzaam

Betrouwbare gereedschappen zijn een must voor 
alle professionele toepassingen. XGT accu’s en  
machines zijn gebouwd om zware omgevings- 
omstandigheden te weerstaan. De accu’s en een 
aantal geselecteerde machines zijn getest om in 
aanmerking te komen voor IP56 bescherming tegen 
water en stof.  

BL4025: 40 V Max Li-ion accu
-tankinhoud: 2,5 Ah
-gewicht: 0,71 kg
-laadtijd: 28 min op de DC40RA

BL4040: 40 V Max Li-ion accu
-tankinhoud: 4,0 Ah
-gewicht: 1,0 kg
-laadtijd: 40 min op de DC40RA

DC40RA: XGT lader
-geforceerde luchtkoeling
-middels adapter ADP10
ook geschikt voor
14,4 V en 18 V LXT accu’s.
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