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‘XTG kan in weer en wind gebruikt worden’

Makita heeft een lange traditie als het gaat om Li-ionaccu’s voor powertools. De LXT-

accu’s gaan tot een vermogen van tweemaal 18 V. Recent kwam daar het XGT-platform 

bij, met een maximaal vermogen van tweemaal 40 V. Arjen Peeters vertelt wat de 

meerwaarde van deze platformen is voor de professionele eindgebruiker.

Auteur: Hanneke Tax

Makita-accuplatformen voor 
het zwaardere werk

XGT-40V-accu



ADVERTORIAL

81www.stad-en-groen.nl - 8/2022

XGT-40V-accu

‘Voor veel tuin- en parkmachines is ons  
systeem met accu’s van het LXT-platform ruim 
voldoende’, zegt Peeters. ‘Een gangbare bos-
maaier of heggenschaar kan uitstekend uit de 
voeten met een accu van 18 V of tweemaal 
18 V. Je evenaart daarmee het vermogen van 
machines tot ongeveer 40 cc. Bij klussen waar-
voor meer vermogen vereist is, zoals een rugge-
dragen bladblazer, was de professional eerder 
nog op een brandstofmotor aangewezen.  
Met XGT is dat niet meer nodig.’

Makita kijkt altijd naar de wensen van de  
professionele eindgebruiker. Met die kennis 
worden waar nodig nieuwe motoren en in dit 
geval accu’s ontwikkeld. Peeters: ‘Met de accu’s 
van het XGT-platform kun je een vermogen tot 
70 cc brandstof evenaren. Je moet dan inder-
daad denken aan een zwaardere bladblazer, 
maar ook aan een slijper voor het doorslijpen 
van stoepbanden en dergelijke, dus echt  
zwaardere klussen die veel van de machine  
vragen. Het XGT-platform hebben we speciaal 
voor dit zwaardere werk ontwikkeld. Deze accu 
is bovendien extra duurzaam. Daarnaast heeft 
hij brede contactplaten om veel vermogen te 
kunnen doorgeven. Ook is de accu extra  
beveiligd tegen stof, water en schokken, zodat 
je in weer en wind kunt doorwerken.’

Naadloze communicatie
‘Machines op het XGT-platform hebben niet 
alleen meer vermogen, maar ook een spe-
ciale nieuw ontwikkelde controller’, zo licht 
Peeters toe. ‘Daardoor wordt de communicatie 
tussen accu en motor optimaal geregeld en 
afgestemd. Bijzonder is dat de XGT-accu als de 
machine daarom vraagt automatisch meer ver-
mogen kan geven, bijvoorbeeld als de slijper 
op hard materiaal stuit. De machine blijft  
zonder te haperen zijn werk doen.’

Overstappen niet nodig
De komst van XGT-accu’s betekent niet dat LXT 
overbodig is geworden: ‘Je hoeft niet over te 
stappen op het andere platform. Voor werk-
zaamheden waarvoor LXT-accu’s voldoende 
zijn, kun je die gewoon blijven gebruiken. Een 
handig voordeel is’, zo besluit Peeters, ‘dat je bij 
gebruik van de optionele adapter ADP10 met 
de XGT-lader ook LXT-accu’s kunt opladen en 
dat gaat ook nog eens extra snel.’

‘De accu’s van het XGT-platform zijn 
extra beveiligd tegen stof, water en 
schokken, zodat je in weer en wind 
kunt doorwerken’
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