
KENMERKEN
 ● Hoge kwaliteit industriële diamant
 ● Uitzonderlijke sterkte, veelzijdigheid en levensduur
 ● Bladlengte 200 mm
 ● Universele aansluiting

Decoupeerzaag selectie
Selecteer een materiaal en kies het zaagblad 
welke het meest geschikt is.

Prestaties Materiaal
MSC10B MSD10B MSD11B MSV10B MSV11B

Rechte sneden

Gebogen sneden

Nauwkeurige 
hoek

Fijne afwerking

Ruwe afwerking

Zeer snel

Blijft koeler

XL Extra lang

MSC10B MSD10B MSD11B MSV10B MSV11B

Hout

Zacht hout

MDF

Hout met 
spijkers

Multiplex

Geperst
meubelplaat

Laminaat

Staal/ijzer

Plaatstaal

Roestvrij staal 
/ Inox

Stalen profielen 
/ buizen

Non ferro

Gietijzer

Plastic / PVC

Vezel-
versterkte 
kunststoffen



Perfecte rechte sneden met onze unieke Coolcut decoupeerzaagblad. Gemaakt in 
Duitsland met behulp van gepatenteerde lasertechnologie. Dit blad heeft een parallel 
gesneden "open ontwerp" dat wrijvingswarmte vermindert.
De naar voren gerichte tanden zijn ontworpen voor extra splintervrije sneden. De 
unieke vorm biedt uiterst precieze sneden gecombineerd met een lange levensduur.

KENMERKEN
 ● Uniek zaagblad-ontwerp
 ● Open ontwerp om wrijvingswarmte af te voeren
 ● Parallelle vorm voor super rechte sneden
 ● Superieure duurzaamheid
 ● Splintervrije zaagsneden

Dit duurzame, geharde Duocut decoupeerzaagblad met dubbelzijdige vertanding 
levert buitengewoon strakke zaagsneden met ongeëvenaarde precisie, snelheid 
en fijne afwerking. Dit innovatieve zaagblad snijdt splintervrij in alle richtingen 
voor superieure prestaties in vrijwel alle soorten hout.

KENMERKEN
 ● Voor extra schone rechte EN gebogen zaagsneden
 ● Chroom-vanadium gehard staal
 ● Extra zuivere gebogen zaagsneden
 ● Snel en soepel splintervrij zagen
 ● Dubbelzijdig: zaagt beide kanten op

Dit duurzame, geharde Duocut Jig decoupeerzaagblad met dubbelzijdig 
variabele vertanding levert strakke zaagsneden met ongeëvenaarde 
precisie, snelheid en een mooie afwerking.
Deze innovatieve zaagbladen snijden splintervrij in alle richtingen voor 
superieure prestaties in vrijwel alle soorten hout.

KENMERKEN
 ● Voor rechte EN gebogen zaagsneden
 ● Chroom-vanadium gehard staal
 ● Dubbelzijdige variabele vertanding
 ● Snel, soepel en splintervrij zagen
 ● Dubbelzijdig: zaagt beide kanten op

COOLCUT

Art.Nr. Pcs
 pack L LC H W T S

MSC10B 2 100 75 8 1,45 2 3-60

DUOCUT

Art.Nr. Pcs
 pack L LC H W T S

MSD10B 2 100 75 8 1,45 2,5 4-30

DUOCUT VARIA

Art.Nr. Pcs
 pack L LC H W T S

MSD11B 2 115 95 8 1,45 2,2-3,2 3-90



Professionele decoupeerzaagbladen voor universele toepassingen in hout 
en metalen. Conisch zaagblad met geslepen tanden voor snelle en zuivere 
zaagsneden. Gemaakt met behulp van gepatenteerde laser-technologie, maakt 
dat deze universele zaagbladen uitzonderlijk sterk en veelzijdig zijn.

KENMERKEN
 ● Bi-metaal zaagblad
 ● Voor universele toepassingen
 ● Uitzonderlijke sterk, veelzijdig en duurzaam
 ● Ook bruikbaar voor hout met spijkers
 ● Universele aansluiting

MULTI-PURPOSE-PACK (5 stuks)
Deze 5-delige Mandrex Multi-purpose decoupeerzaag set bestaat uit de MSC10B, MSD10B, 
MSD11B, MSV10B en MSV11B, 1 stuk per type. Deze set kan overweg met alle materialen en 
voldoet aan al uw eisen: samengesteld uit de beste decoupeerzaagbladen.

MSS10B

SHARPCUT VARIA

Art.Nr. Pcs
 pack L LC H W T S

MSV10B 2 132 110 8 1,27 1,8-2,5 3-100

Art.Nr. Pcs
 pack L LC H W T S

MSV11B 2 132 110 8 1,0 1,0-1,6 1,2-6




