
ACCUGEREEDSCHAPPEN

verhuurt krachtige accugereedschappen van 
het 40V platform. Deze machines zijn sterk en 
geschikt voor elke klus.

40 V MAX HAAKSE SLIJPER 125 MM 
Voor intensief gebruik, de sterkste Makita 125 mm accuslijper. 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. De beschermkap is snel, 
eenvoudig en gereedschapsloos te verstellen en verwisselen. Geschikt 
voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed 
beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.  
Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor  
met elektronische sturing. Communicatie tussen machine en accu 
maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu. 
Comfortabel in gebruik dankzij goede machine balans en de dunne en 
ergonomische, met rubber beklede handgreep (softgrip).

40 V MAX BOOR-/SCHROEFMACHINE 
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 2200 toeren per minuut is de machine uiterst geschikt om kleine 
diameters snel te boren. Langer doorwerken op 1 acculading dankzij energiezuinige 
koolborstelloze motor. Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht. Beter 
beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. Communicatie tussen machine 
en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.

HUREN IS 
MILIEUBEWUST 
OMGAAN MET 
MATERIEEL!

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD!

Wilt u ook emmissieloos werkzaamheden uitvoeren, 
wilt u meer informatie of een gepaste prijsopgave? info@groenebouwkracht.nl  | T. +31 (0)88 542 4030
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WAAROM MATERIEEL INHUREN 
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U huurt elektrisch materieel: 
dus geen grote investeringen en 

duurzaam in gebruik

Onafhankelijk, emissieloos, 
voorzien in eigen energie, 
continuïteit gegarandeerd

De machines worden gedeeld 
met andere professionals en 

staan zo niet onnodig stil

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD!

Wilt u ook emmissieloos werkzaamheden uitvoeren, 
wilt u meer informatie of een gepaste prijsopgave? info@groenebouwkracht.nl  | T. +31 (0)88 542 4030

VERHUUR VAN EMISSIELOOS MATERIEEL

VOOR ONAFHANKELIJKHEID EN CONTINUÏTEIT

40 V MAX RECIPROZAAG 
Accu XGT 40 V reciprozaag met pendelstand. JR002G: Dé 
absolute krachtpatser: snelste Makita accu-reciprozaag. Zeer 
laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (AVT). 
Makkelijke gereedschapsloze zaagbladwissel: hendel op de 
buitenkant van de machine werpt een (heet) zaagblad automatisch 
uit. Instelbare zaagsnelheid door variabel in te stellen toerental. 
Helpt bij het zagen van verschillende materialen.


