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ENGLISH (Original instructions)
Explanation of general view
1
2
3
4
5

Switch trigger
Lock button
Lever
Step
Knob

6
7
8
9
10

Adjusting knob
Dust bag
Fastener
Dust spout
Strap washer

11
12
13
14
15

Cork rubber plate
Carbon plate
Limit mark
Brush holder cap
Screwdriver

SPECIFICATIONS
Model

MT941

Belt size

100 mm x 610 mm

Belt speed

380 m/min

Overall length

354 mm

Net weight

6.2 kg

Safety class

/II

• Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change
without notice.
• Specifications may differ from country to country.
• Weight according to EPTA-Procedure 01/2003
ENE052-1

Intended use
The tool is intended for the sanding of large surface of
wood, plastic and metal materials as well as painted surfaces.
ENF002-2

Power supply
The tool should be connected only to a power supply of
the same voltage as indicated on the nameplate, and can
only be operated on single-phase AC supply. They are
double-insulated and can, therefore, also be used from
sockets without earth wire.
GEA010-1

General Power Tool Safety Warnings
WARNING Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
Save all warnings and instructions for future
reference.
GEB015-3

BELT SANDER SAFETY WARNINGS
1.

2.
3.

4.

4

Hold power tool by insulated gripping surfaces,
because the belt may contact its own cord. Cutting a “live” wire may make exposed metal parts of
the power tool “live” and could give the operator an
electric shock.
Ventilate your work area adequately when you
perform sanding operations.
Some material contains chemicals which may be
toxic. Take caution to prevent dust inhalation
and skin contact. Follow material supplier safety
data.
Always use the correct dust mask/respirator for
the material and application you are working
with.

5.

Always use safety glasses or goggles.
Ordinary eye or sun glasses are NOT safety
glasses.
6. Hold the tool firmly with both hands.
7. Make sure the belt is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
8. Keep hands away from rotating parts.
9. Do not leave the tool running. Operate the tool
only when hand-held.
10. This tool has not been waterproofed, so do not
use water on the workpiece surface.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
WARNING:
DO NOT let comfort or familiarity with product
(gained from repeated use) replace strict adherence
to safety rules for the subject product. MISUSE or
failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION
CAUTION:
• Always be sure that the tool is switched off and
unplugged before adjusting or checking function on the
tool.

Switch action (Fig. 1)
CAUTION:
• Before plugging in the tool, always check to see that
the switch trigger actuates properly and returns to the
“OFF” position when released.
To start the tool, simply pull the switch trigger. Release
the switch trigger to stop.
For continuous operation, pull the switch trigger and then
push in the lock button, and then release the switch trigger.
To stop the tool from the locked position, pull the switch
trigger fully, and then release it.

ASSEMBLY
CAUTION:
• Always be sure that the tool is switched off and
unplugged before carrying out any work on the tool.

Installing or removing abrasive belt (Fig. 2 & 3)

Pull the lever all the way out and install the belt over the
rollers, and then return the lever to the original position.
CAUTION:
• When installing the belt, make sure that the direction of
the arrow on the back of the belt corresponds to the
one on the tool itself.

Installing or removing step (Fig. 4)

Using step with the tool turned upside down allows sanding another way of use. Remove the knob and then place
the step on the place the knob was seated and secure it
with knob.

Adjusting belt tracking (Fig. 5)

While the belt is running, use the adjusting knob to center
the belt tracking. Failure to do so can result in frayed belt
edges and wear on the sander frame.

Dust bag (Fig. 6)

The use of the dust bag makes sanding operations clean
and dust collection easy. To attach the dust bag, fit it onto
the dust spout.
When the dust bag is about half full, remove the dust bag
from the tool and pull the fastener out. Empty the dust
bag of its contents, tapping it lightly so as to remove particles adhering to the insides which might hamper further
collection.

OPERATION
Sanding operation (Fig. 7)
CAUTION:
• The tool should not be in contact with the workpiece
surface when you turn the tool on or off. Otherwise a
poor sanding finish or damage of the belt may result.
Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on and
wait until it attains full speed. Then gently place the tool
on the workpiece surface. Keep the belt flush with the
workpiece at all times and move the tool back and forth.
Never force the tool. The weight of the tool applies adequate pressure. Excessive pressure may cause stalling,
overheating of the motor, burning of the workpiece and
possible kickback.

Replacing carbon brushes (Fig. 9 & 10)

Remove and check the carbon brushes regularly.
Replace them when they are worn down to the limit
mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in
the holders. Both carbon brushes should be replaced at
the same time. Use only identical carbon brushes.
Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take
out the worn carbon brushes, insert the new ones and
secure the brush holder caps.
To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,
any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always
using Makita replacement parts.
ENG905-1

Noise
The typical A-weighted noise level determined according
to EN60745:
Sound pressure level (LpA): 87 dB (A)
Sound power level (LWA): 98 dB (A)
Uncertainty (K): 3 dB (A)
Wear ear protection
ENG900-1

Vibration
The vibration total value (tri-axial vector sum) determined
according to EN60745:
Work mode: sanding metal plate
Vibration emission (ah): 2.5 m/s2 or less
Uncertainty (K): 1.5 m/s2
ENG901-1

• The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and
may be used for comparing one tool with another.
• The declared vibration emission value may also be
used in a preliminary assessment of exposure.
WARNING:
• The vibration emission during actual use of the power
tool can differ from the declared emission value
depending on the ways in which the tool is used.
• Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the
actual conditions of use (taking account of all parts of
the operating cycle such as the times when the tool is
switched off and when it is running idle in addition to
the trigger time).

MAINTENANCE
CAUTION:
• Always be sure that the tool is switched off and
unplugged before attempting to perform inspection or
maintenance.
• Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Replacing carbon plate (Fig. 8)

Replace an carbon plate on the cork rubber plate when it
is worn down. Remove screws on the strap washer and
the worn carbon plate, place a new carbon plate and
then secure it with the screws.
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For European countries only

EC Declaration of Conformity
We Makita Corporation as the responsible
manufacturer declare that the following Makita
machine(s):
Designation of Machine:
Belt Sander
Model No./ Type: MT941
are of series production and
Conforms to the following European Directives:
2006/42/EC
And are manufactured in accordance with the following
standards or standardised documents:
EN60745
The technical documentation is kept by:
Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
06.02.2012

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens
1
2
3
4
5

Trekkerschakelaar
Vergrendelknop
Hefboom
Steun
Knop

6
7
8
9
10

Afstelknop
Stofzak
Stofzaksluiting
Stofmondstuk
Borgring

11
12
13
14
15

Kurk-rubberplaat
Koolstofplaat
Limietmarkering
Borstelhouderdop
Schroevendraaier

TECHNISCHE GEGEVENS
Model

MT941

Bandformaat

100 mm x 610 mm

Bandsnelheid

380 m/min

Totale lengte

354 mm

Nettogewicht

6,2 kg

Veiligheidsklasse

/II

• Vanwege
ons
voortgaand
onderzoeksen
ontwikkelingsprogramma
kunnen
de
bijgaande
technische
gegevens
zonder
voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
• De technische gegevens kunnen van land tot land
verschillen.
• Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003
ENE052-1

Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het schuren van grote
oppervlakken in materialen als hout, kunststof en metaal,
evenals geverfde oppervlakken.
ENF002-2

Stroomvoorziening
Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op
een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven
op de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase
wisselstroom worden gebruikt. Het gereedschap is
dubbel-geïsoleerd en kan derhalve ook op een nietgeaard stopcontact worden aangesloten.
GEA010-1

Algemene
veiligheidswaarschuwingen
voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING!
Lees
alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig
letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de
toekomst te kunnen raadplegen.
GEB015-3

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE
BANDSCHUURMACHINE
1.
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Houd elektrisch gereedschap vast aan de
geïsoleerde handgrepen, want het risico bestaat
dat de schuurband het eigen netsnoer raakt. Als
een draad die onder stroom staat beschadigd wordt,
kunnen de metalen delen van het gereedschap ook
onder stroom komen te staan en kunt u een
gevaarlijke elektrische schok krijgen.

2.

Zorg voor voldoende ventilatie bij het schuren
van werkstukken.
3. Bepaalde materialen kunnen giftige chemicaliën
bevatten. Vermijd dan het contact met uw huid
en zorg dat u geen stof inademt. Volg de
veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het
materiaal.
4. Gebruik altijd het juiste stofmasker of
ademhalingsapparaat voor het materiaal en de
toepassing waar u aan werkt.
5. Draag altijd een veiligheidsbril, stofbril of masker.
Een gewone bril of zonnebril biedt NIET de
nodige veiligheid.
6. Houd het gereedschap stevig met beide handen
vast.
7. Let op dat de schuurband het werkstuk niet raakt
voordat u de schakelaar aan zet.
8. Houd uw handen uit de buurt van draaiende
onderdelen.
9. Laat het gereedschap niet ingeschakeld achter.
Schakel het gereedschap alleen in wanneer u het
stevig vasthoudt.
10. Dit gereedschap is niet waterdicht, dus zorg dat
er geen water op de oppervlakken van uw
werkstuk komt.

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
LAAT NIET uw vertrouwdheid met het gereedschap
(na regelmatig gebruik) omslaan in slordigheid of
onachtzaamheid omtrent de strikt na te leven
veiligheidsvoorschriften
voor
dit
product.
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de
veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens de
functies op het gereedschap te controleren of af te
stellen.

Werking van de schakelaar (Fig. 1)

BEDIENING

LET OP:
• Controleer voordat u de stekker in het stopcontact
steekt, altijd even of de trekkerschakelaar goed werkt
en bij loslaten naar de “OFF” stand terugkeert.

Schuren (Fig. 7)

Om het gereedschap te starten, drukt u enkel de
trekkerschakelaar in. Laat de trekkerschakelaar los om
te stoppen.
Voor continu gebruik drukt u de trekkerschakelaar in,
drukt u daarbij op de vergrendelknop en laat u de
trekkerschakelaar los.
Om het gereedschap te stoppen vanuit de vergrendelde
stand, drukt u de trekkerschakelaar weer helemaal in en
laat u die los.

INEENZETTEN
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens enig
werk aan het gereedschap uit te voeren.

Aanbrengen en verwijderen van de schuurband
(Fig. 2 en 3)

Trek de hefboom helemaal uit, breng de schuurband op
de rollers aan en plaats dan de hefboom terug in de
oorspronkelijke stand.
LET OP:
• Bij het aanbrengen van de schuurband dient u op te
letten dat de pijl aan de achterkant van de schuurband
in dezelfde richting wijst als de pijl op het gereedschap
zelf.

Aanbrengen en verwijderen van de steun (Fig. 4)

Door gebruik van de steun kunt u het gereedschap
ondersteboven gebruiken, voor andere toepassingen bij
het schuren. Verwijder de knop, plaats de steun op het
bevestigingspunt van de knop en breng dan de knop
weer stevig aan.

Afstellen van het sporen van de schuurband
(Fig. 5)

Terwijl de schuurband loopt, gebruikt u de afstelknop om
te zorgen dat de schuurband optimaal spoort. Als u dit
nalaat, kan de schuurband gaan rafelen en kan er
slijtage aan het schuurmachinehuis ontstaan.

Stofzak (Fig. 6)

Door gebruik van de stofzak kunt u schuren zonder dat
er stof ronddwarrelt, omdat het eenvoudigweg wordt
opgevangen. Om de stofzak aan te brengen, past u die
over het stofmondstuk.
Wanneer de stofzak ongeveer halfvol is, verwijdert u de
stofzak van het gereedschap en trekt u de stofzaksluiting
los. Leeg de stofzak door er licht tegen te tikken, om zo
veel mogelijk stofdeeltjes te verwijderen die aan de
binnenkant kleven en de stofopvang belemmeren.

LET OP:
• Zorg dat het gereedschap uw werkstuk niet raakt
wanneer u het gereedschap aan of uit zet. Anders kan
een slechte afwerking van het schuren of schade aan
de schuurband ontstaan.
Houd het gereedschap stevig met beide handen vast.
Schakel het gereedschap in en wacht totdat het op volle
snelheid draait. Plaats daarna het gereedschap
voorzichtig op het oppervlak van het werkstuk. Houd de
schuurband voortdurend parallel aan het werkstuk en
beweeg het gereedschap voor- en achteruit.
Forceer het gereedschap niet. Het gewicht van het
gereedschap op zich is voldoende. Overmatige druk kan
leiden tot afslaan, oververhitting van de motor, schroeiof brandplekken op uw werkstuk en mogelijke terugslag.

ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens te
beginnen met inspectie of onderhoud.
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en
dergelijke. Hierdoor kunnen verkleuring, vervormingen
en barsten worden veroorzaakt.

Vervangen van de koolstofplaat (Fig. 8)

Vervang de koolstofplaat op de kurk-rubberplaat door
een nieuwe wanneer de koolstofplaat versleten is.
Verwijder de schroeven van de borgring en de versleten
koolstofplaat, breng een nieuwe koolstofplaat aan en zet
die met de schroeven vast.

Koolborstels vervangen (Fig. 9 en 10)

Verwijder en controleer regelmatig de koolborstels.
Vervang ze wanneer ze tot de slijtagegrensmarkering zijn
versleten. Houd de koolborstels schoon, zodat ze
gemakkelijk in de houders glijden. Vervang altijd beide
koolborstels tegelijk. Gebruik uitsluitend identieke
koolborstels.
Gebruik een schroevendraaier om de doppen van de
borstelhouderdop te verwijderen. Haal de versleten
koolborstels eruit, plaats de nieuwe erin en zet daarna de
doppen weer goed vast.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
product te handhaven, dienen alle reparaties en alle
andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te
worden
uitgevoerd
door
een
erkend
Makita
Servicecentrum, en dat uitsluitend met gebruik van
Makita vervangingsonderdelen.
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ENG905-1

Geluidsniveau
De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (LpA): 87 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 98 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Draag oorbeschermers
ENG900-1

Trilling
De totaalwaarde van de trillingen (triaxiale vectorsom)
vastgesteld volgens EN60745:
Toepassing: schuren van metaalplaat
Trillingsemissie (ah): 2,5 m/s2 of minder
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
ENG901-1

• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).
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Alleen voor Europese landen

EU-Verklaring van Conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makitamachine(s):
Aanduiding van de machine:
Bandschuurmachine
Modelnr./ Type: MT941
in serie zijn geproduceerd en
Voldoet aan de volgende Europese Richtlijnen:
2006/42/CE
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de
volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door:
Makita International Europe Ltd.
Technische afdeling,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Engeland
06.02.2012

Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
885151-995
IDE

www.makita.com

