BYGGAREN PROVAR Makitas maskiner för byggare 
Byggaren åkte till Makita
Vi ville testa och känna lite på maskiner som vi tror kan passa byggare.
Makita är en stor aktör och etablerad i Sverige sedan länge.
Företaget har ett mycket stort utbud som vi bara skummat av lite på ytan.
Större delen av batterimaskinerna är nu för tiden kolborstfria vilket gör
maskinerna tystare och ger ökad livslängd. Vissa av Makitas maskiner
har även fjäderupphängda batterier för att dämpa vibrationer.
LS002G kap-/gersåg
Ca pris 6850:-

NYHET!

En nyhet från Makita är
kap- och gersågen LS002G
på 40 V, som ännu inte
kommit ut på marknaden.
Sågen går att vinkla 45°
liggande åt båda hållen pga
att man vinklat motorn och
batterierna snett uppåt.

VC421OM dammsugare

GA013G Vinkelslip

Ca pris: 6395:-

Ca pris: 2295:-

En rejäl dammsugare med automatiskt
filterrengöringssystem för
koppling till sågar m.m.
Fungerar även med batteridrivna
maskiner med en bluetooth adapter
som känner av batterimaskinen.
Adaptern funkar även till andra
dammsugare med automatfunktion.

Vinkelslip med dödmansgrepp padelgrepp
för att höja säkerheten vilket krävs av
allt större byggföretag
40 Volt 8500 varv.

Rejäl med automatisk
filterrengöring.
Richard Drotte
Byggarens testchef

Skruvdragare

DLS 600 Kap/gersåg 18 V

DDF 484

C:a pris: 5391:-

Ca pris: 1595:-

Makita DLS 600 är en kapoch gersåg DLS600 på 18 V.
Maskinen har en praktisk
lampa formad som en
svanhals och lämpar sig
nog bäst för byggare
som inte gör annat än
listar. Det är dock en
mycket smidig
maskin.

DF002G
Ca pris: 6850:inkl 2 st 4ah-batteri
och laddare.
2400:- utan
batteri och
laddare.

Makitas mest sålda
skruvdragare. Bra maskin.

Makitas 40-Voltare som vi testat
i tidigare nummer av Byggaren.

DDF 481
Ca pris: 1995:-

18-Voltare med
metallchuck.

DSD180 Gipssåg
Ca pris: 2095:-

Ca pris: 1895:-

En såg för gips med ställbart djup
ifall man vill ta bort bara ett lager i
en vägg. Lite svårt i början och se
var man är i sågningen.
Tar lite tid att lära sig men det går
lättare om man tar bort skyddet
och munstycket för dammsugare.

En tigersåg modell kortare går in mellan 45cc
reglar men har lite kortare slaglängd än större
modeller och därav lite sämre sågeffekt.
Okey såg för trängre
utrymmen ändå.

Makita har ett
mycket stort
utbud som vi bara
skummat av
på ytan.

DCO181
Håltagningsmaskin
Ca pris: 1995:-

JR001G Tigersåg 40 V
Ca pris: 2250:-

Sänksåg med 1500 skena

40 V tigersåg - en rejäl maskin med
bra sågeffekt.
Betydligt effektivare
än ”lillebror”.

Ca pris: 5144:-

En sänksåg 36 V DSP 601 med skena som även kan
kompletteras med uppsamlingspåse. En smart funktion är
att maskinen går att snäppa fast i skenan vid sågning av
till exempel 45°.
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Håltagningsmaskin för lite
större hål i gips på befintliga
väggar fungerar som en pinnfräs. Enkel att använda men
med lite försiktighet.

Cirkelsågar för
höger och
vänsterhänta

Att maskinen är liggande underlättar genom att man slipper
balansera maskinen. Sänksågen har även en funktion med en
knapp man drar ut så att den inte går ner djupare än till
exempel laminat. Funktionen upphör när man släpper och
Sänksågen har bland annat en smart funktion med
tar ett nytt grepp för att slippa att det spjälkar ut.
en knapp som hindrar sågen att gå för djupt.
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Ca pris: 2400:-

40-Voltare med
metallchuck.

DJR188 Tigersåg

Belysning från två håll längs klingan
bildar en skugga exakt där snittet blir,
istället för en laserstråle som aldrig
riktigt stämmer. En mycket trevlig
maskin som snart kommer ut på
marknaden.

DF001G
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