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Toppers

HAAKSE SLIJPMACHINE

Lichte, maar sterke 125 mm accuslijper met zeer prettige 
overbelastingsbeveiliging
Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT):  
de machine past bij weerstand elektronisch de snelheid  
en het koppel aan voor behoud van kracht
Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen  
schijf in materiaal treedt Active Feedback sensing  
Technology (AFT) in werking en schakelt de  
machine uit
Voorzien van soft start en heropstartbeveiliging
Smal en ergonomisch handgreep voor goede grip en 
perfecte bediening 
Zonder lader en accu’s in Mbox

Art.nr.: 325970

DGA504ZJ

GRATIS  
18V ACCU

na registratie op makita.nlNu: 149,00179,00

COMBIHAMER SDS-PLUS

Boren en stof afzuigen in één
Lichte en compacte machine met  
drie functies: boren, hamerboren en breken (licht)
In combinatie met de stofafzuiging is de  
maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS  
aansluiting 160 mm
Ideale combihamer voor gaten tot 14 mm, maar  
kan tot 24 mm in beton
TNO gecertificeerd voor stofvrij werken  
Erkend door Inspectie SZW 
Zonder lader en accu’s in Mbox

Art.nr.: 325980

DHR243ZJW

GRATIS  
18V ACCU

na registratie op makita.nlNu: 259,00309,00

DECOUPEERZAAGMACHINE

Efficiënt werken in hout, metaal, kunststof en rubber dankzij 
variabele toerenregeling (draaiknop)
Makkelijke gereedschapsloze zaagwissel: middels kliksysteem is 
een (heet) zaagblad met één vingerbeweging te verwisselen
Optimaal zicht en schone zaaglijn door koelluchtkanalen die 
zaagsel wegblazenPrecies zaagresultaat door unieke  
vierkante zaagas waardoor de zaag niet draait
Verbeterde, duurzame stofafzuiging  
direct aansluitbaar op alle Makita stofzuigers 
Zonder lader en accu’s in Mbox

Art. 326010

DJV182ZJ

GRATIS  
18V ACCU

na registratie op makita.nl
Nu: 199,00235,00

CIRKELZAAGMACHINE

Door het lichte gewicht en goed gebalanceerde 
compacte ontwerp ideaal voor verticaal en 
bovenhands gebruik
Zaagdiepte-indicatie op de 
beschermkap  
Daardoor snel en gemakkelijk  
op juiste diepte in te stellen.
Uitgevoerd met een robuuste RVS  
zool voor een langere levensduur
Luchtstroom blaast zaagsel weg 
van de machine 
Zonder lader en accu’s in Mbox

Art.nr.: 325986

DSS501ZJ

Nu: 139,00165,00
GRATIS  

18V ACCU
na registratie op makita.nl

BOORSCHROEFMACHINE

Snelle en robuuste machine voor de  
allround klussen
2 functies: boren en schroeven
Uiterst duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis 
en diverse accubeveiligingen 
Elektronische toerenregeling via de schakelaar 
Zeer constant toerental door de BL-motor
Met 2000 toeren per minuut is de machine niet 
alleen energiezuinig, maar ook snel 
Zonder lader en accu’s in Mbox

Art.nr.: 325940

DDF484ZJ

GRATIS  
18V ACCU

na registratie op makita.nlNu: 105,00125,00
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De aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 1  t/m 31 maart 2021

Ma-Vr: 07.30 - 17.00 u. Ma-Vr: 07.30 - 17.00 u.08.30 - 12.30 u.
07.30 - 17.30 u.

E: lochem@tekoppele.nl E: winterswijk@tekoppele.nl
T: 0543 - 53 22 99T: 0573 - 25 87 10T: 0545 - 46 12 12

CS

RECIPROZAAGMACHINE

Zeer snelle accu reciprozaag
Zaagt rustiger en sneller dankzij het nieuw  
vormgegeven krukmechanismede
Voorzien van twee instelbare toerentallen  
afgestemd op hout en metaal
Extra verstevigde aanslag en met snelklem 
gemakkelijk te verstellen
Makkelijke gereedschapsloze zaagwissel: 
middels kliksysteem is een (heet) zaagblad  
met één vingerbeweging te verwisselen 
Zonder lader en accu’s in Mbox

Art.nr.: 326000 

DJR187ZK

GRATIS  
18V ACCU

na registratie op makita.nl
Nu: 175,00209,00

LIJM- EN KITSPUIT

Begin, snelheid en einde van de kitnaad perfect in te 
stellen met tweeledige toerenregeling
Continue hoge persdruk ook bij lage toeren
Anti druppel functie voor uiterst nette afwerking: 
voorkomt druipen van overtollig kit bij het loslaten van de 
schakelaar.
Snelheidsregeling via de schakelaar
Uitgerust met variabele toerentalregeling middels een 
draaiknop voor maximale controle  
kitstroom 
Zonder lader en accu’s in koffer

Art. 235212

DCG180ZXK

GRATIS  
18V ACCU

na registratie op makita.nl
Nu: 209,00249,00

SLAGMOERSLEUTEL

Slagmoersleutel met 4 instelbare toerentallen voor 
afstemming aandraaimoment op het werkstuk
Digitaal instelbaar: allround machine met breed  
bereik aan verbindingen (M10-M18)
Auto stop modus bij achteruit draaien 
Machine stopt automatisch zodra de bout of moer 
voldoende is losgedraaid
Zeer compact en goed gebalanceerd, daardoor uiterst 
hanteerbaar op lastige plekken
Duurzaam: door unieke bouw goed beschermd tegen  
stof en vocht. 
Zonder lader en accu’s in Mbox

Art.nr.: 326088 

DTW300ZJ

GRATIS  
18V ACCU

na registratie op makita.nl
Nu: 199,00239,00

MULTITOOL

Oscillerende Multitool die kan: schuren,  
schrapen, snijden en zagen
Met snelspansysteem: zonder gereedschap  
accessoires wisselen. Ideale machine voor  
renovatie- en  verbouwingswerkzaamheden
Veelzijdige machine: breed  
verbruiksartikelen assortiment  
voor diverse bewerkingen
Hoog werkcomfort dankzij optimale  
ergonomische handgreep 
Incl. 41-delige accessoiresset 
Zonder lader en accu’s in Mbox

Art.nr.: 326080

DTM51ZJX3

GRATIS  
18V ACCU

na registratie op makita.nl
Nu: 199,00239,00

SLAGSCHROEVENDRAAIER

Voor uiteenlopend schroef- en montagewerk (M4-M16)
Verzet meer werk dankzij de koolborstelloze motor
Bijzonder compact en zeer licht in gewicht (1,5 kg)
Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische 
sturing levert een constant toerental
Geïntegreerde dubbele ledverlichting voor comfortabeler 
werken op slecht verlichte plaatsen 
Zonder lader en accu’s in Mbox

Art.nr.: 326070

DTD153ZJ

GRATIS  
18V ACCU

na registratie op makita.nl
Nu: 125,00149,00

KLOPBOORSCHROEFMACHINE

Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen
Voorzien van nieuwe generatie koolborstelloze  
motor; krachtiger en energiezuinig
3 functies: boren, schroeven en klopboren
Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting 
Ook bij zwaardere belasting
Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende 
machine-accu balans en comfortabele softgrip 
Zonder lader en accu’s in Mbox

Art.nr.: 230693

GRATIS  
18V ACCU

na registratie op makita.nl
Nu: 169,00199,00

DHP481ZJ

https://www.tekoppele.nl/makita-toppers/lijm-en-kitspuit/
https://www.tekoppele.nl/makita-toppers/slagmoersleutel/
https://www.tekoppele.nl/makita-toppers/multitool/
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