MAKITA BKP 180 RFX

TEST

Pittige accuschaaf
DIEPTE-INSTELLING

Goed bedienbare diepte-instelling.

De schaaf is door de centraal geplaatste
schakelaar goed bedienbaar voor links- en
rechtshandigen.

V-GROEF

Kanten breken is mogelijk
dankzij de v-groef.

ACCU

Accu met een opvallend groot uithoudingsvermogen.

Een gelukkig huwelijk is het
tot dusver niet: de accu en de
schaafmachine. De paar schaven
die er waren, verdwenen net zo
stilletjes als ze kwamen. Schaaf- en
schuurtechniek zouden beide teveel
vergen van de accu. Tot voor kort,
want Makita durft met nieuwe
accutechnologie de handdoek op
te nemen, om te beginnen met een
stevige schaaf van 18 volt.
TON BEIJK EN JAAP VAN RIJN

Een snoerschaaf is al geen lichte jongen, met een
accuschaaf hebben we 3,4 kilo in handen. Gelukkig steunt een schaaf op het werk, dus ervaren we
weinig last van het extra gewicht. De machine voelt
dankzij de softgrip lekker aan. Snoerloos werken
biedt veel vrijheid, maar roept ook vragen op. Een
schaaf sluit je in veel situaties aan op de stofzuiger
die z’n prik uit het stopcontact haalt. En dan zit je
aan de slang vast… De machine zal dus vooral van
pas komen bij buitenwerk, zoals op het dak, in de
tuin en dergelijke. Of bij mooi weer, lekker in de korte
broek op straat aan de slag (over een maand of zes
is het weer zover!). Overigens draaien in Engeland
stofzuigers met accu proef.

Superglad oppervlak
Als eerste testen we het uithoudingsvermogen van
beide volledig ontladen en weer opgeladen accu’s.
Test 1: een vuren balk van 44 x 96 mm (een 2en4) en
een lengte van 1,33 meter. De machine op 1 mm afname instellen en knallen maar. Het bereik is 0-2 mm.
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We halen de machine 22 keer over de volle lengte
voordat het toerental iets terugvalt en de accu het wel
best vindt. Da’s bijna dertig meter, een mooi resultaat.
De soepel draaiende machine schaaft opvallend glad.
Vervolgens met een afname van 2 mm dezelfde balk
geknipt en geschoren. We constateren een hoorbare
terugval in toeren. De machine moet er meer voor
werken, maar het schaafresultaat is goed. Na het vuren
is het tijd voor stevige kost, een paal bankirai van 63 x
63 mm van een meter lengte. De schaaf mag er 1 mm
vanaf schillen. De machine doet hoorbaar en voelbaar
moeizaam het werk, maar het resultaat mag gezien
worden. Wat een superglad oppervlak!
We schaven regelmatig een kozijn, dus zetten we de
Makita op 2 meter meranti om met een afname van
1 mm een sponning van 3 cm af te schaven om glad
hout over te houden. De accu had al energie geleverd
bij de bankirai-klus, we zijn nieuwsgierig wat aan prik
rest. Na zeven maal schaven is de accu leeg. Ook nu
weer levert de Makita een perfect resultaat. Andere
accu erop en dan een sponning schaven van 15 mm
breed. Daarna de machine ingesteld op 1 mm en met
de zijgeleider met gemak een sponning in het hout
gemaakt. De machine haalt maximaal 9 mm. Niets op
aan te merken.

Met deze beitel schaven we zonder probleem
een sponning van 3 cm van het kozijn af.

Meranti? Geen moeite bij een afname van
1 mm, 2 mm kost hoorbaar meer kracht.
De Makita levert wel een glad oppervlak.

MAKITA BKP 180 RFX
Voor

Werken op het dak zonder snoer

Tegen

Net wat minder power dan bij 220 volt

Oordeel 90/100
80/100
Prijs

als accuschaaf
vergeleken met de beste 220 volt schaven

Rond de € 300,- excl. btw

70-80/100 Goede machine
90-100/100 Topmachine

10-20/100 Graaibakmachine
30-40/100 Twijfelgeval
50-60/100 Redelijke machine

Conclusie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De Makita verrast en overtuigt. De schaaf bewijst
welke spectaculaire ontwikkelingen accutechnologie
doormaakt. Nochtans beschouwen we de machine
niet als een 100 procent volwaardige vervanger van de
220 volts-schaaf, want bij zwaarder werk is hij minder
sterk. De Makita zal zich vooral bewijzen als probleemoplosser op werkplekken waar een accuschaaf meer
dan welkom is en zal je dan niet teleurstellen.

Accuspanning

18 volt Li-ion

Capaciteit

3.0 Ah

Toeren per minuut

13.000

Breedte schaafzool

82 mm

Schaafdiepte

Maximaal 2,0 mm

Overlastbeveliging

Ja

Gewicht

3,4 kg
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