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Geldig voor
 figuurzaagmachines 
van de Multicut-serie:



Eenvoudige zaagbladwissel

Snel inpassen bij binnenzaagwerk

Excenterspanning voor zaagbladspanning

Uitwisselbaar tafelinlegplaatje

Centrale aansluiting voor bovenste en 
onderste stofafzuiging (op houtstof getest)

Waarom u voor een
Hegner kiest
De figuurzaagmachines van HEGNER, 
uniek in hun soort, leveren prachtige 
resultaten op - zoals u in de afbeel-
dingen kunt zien. Zowel met hout, 
non-ferrometalen, ijzer, kunststoffen 
enz. behaalt u resultaten die u niet voor 
mogelijk houdt. 

Als traditionele fabrikant produceren wij 
hoogwaardige, betrouwbare en duurz-
ame figuurzaagmachines voor diverse 
toepassingsgebieden. Al generaties 
lang vertrouwen timmerlui, restaura-
teurs, hout- en ambachtelijke kunste-
naars, modelbouwers, metaalbewerkers, 
houtsnijders, houtdraaiers, hobbyisten, 
scholen en opleiders op de machines 
van HEGNER.

Dankzij de kwaliteit en stabiliteit van 
de HEGNER figuurzaagmachines, de 
diverse modellen, de brede toepassings-
mogelijkheden en de ruime keuze aan 
accessoires onderscheiden wij ons 
wereldwijd als meest competente aan-
bieder.

Verdere overtuigende voordelen: 

•  precieze zaagsneden, strakke radii

•  gemakkelijk uit te voeren 
binnenzaagwerk

•  precieze geleiding van het 
figuurzaagblad

•  snelle zaagbladwissel met de
HEGNER inspantechniek

•  traploze toerenregeling (optioneel)

•  houtstofblazer of -afzuiging

•  3 jaar garantie 
(behalve slijtonderdelen, 
motor en elektronica)

•  overtuigende resultaten, ook bij 
dikkere en harde houtwerkstukken

Met een figuurzaagmachine van 
HEGNER  kunt u verder werken waar de 
meeste andere machines al lang moeten 
passen. Door de hoge specialisatiegraad 
kunnen wij gesofisticeerde, waardevas-
te en precieze figuurzaagmachines pro-
duceren. Dit weerspiegelt zich vooral in 
de functionaliteit. 

U zult versteld staan!
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Perfect precieze zaagsneden
met HEGNER
Wanneer het erom gaat iets waardevols te maken, dan 
komt een HEGNER figuurzaagmachine heel vaak van 
pas. En wanneer professionals in de houtbewerking – van 
timmerlui tot restaurateurs, van modelbouwers tot oplei-
ders en hobbyisten – een waardevaste, precieze, snelle en 
gebruiksvriendelijke figuurzaagmachine gebruiken, dan 
is HEGNER al generaties lang hun eerste keuze. HEGNER
zijn nu eenmaal de beste precisiezaagmachines ter wereld. 
Talrijke boeken, video's, goederentests, TV-uitzendingen 
en vaktijdschriften prijzen ons revolutionair concept aan. 

HEGNER heeft begrepen wat de beste machines moeten 
bieden. Traditiegetrouw en met volle overtuiging zetten 
wij in op kwaliteit. En meer bepaald op de kwaliteit "Made 
in Germany". Elk detail van een HEGNER figuurzaagmachi-
ne is doordacht en stabiel gebouwd, zodat deze perma-
nent betrouwbaar en exact functioneert. 

HEGNER staat voor vooruitgang in de hout-, metaal- en 
kunststofbewerking. Met hun duidelijke opbouw, eenvou-
dige zaagbladwissel, rustige loop, precieze zaagsnede en 
hoge werksnelheid hebben onze figuurzaagmachines de 
ambachtswereld veranderd. Onze productontwikkelaars 
streven voortdurend naar verdere innovaties. Het doel is 
om de figuurzaagmachines te blijven perfectioneren en 
vereenvoudigen. 

Uw investering in een HEGNER figuurzaagmachine betaalt 
zich terug. Daarom bouwen wij machines die een leven 
lang meegaan.  Machines van HEGNER zijn na tientallen 
jaren nog in gebruik. Dat verstaan wij onder duurzaamheid. 
De borstelloze en slijtvaste elektromotoren zijn ontworpen 
voor continu bedrijf. 

Nog waardevoller dan de ambachtelijke of artistie-
ke zaagsnede is de gezondheid. Daarom stelt HEGNER
alles in het werk om de figuurzaagmachines zo veilig 
mogelijk te bouwen. Met het GS-keurmerk bevestigt de 
Duitse beroepsvereniging de constant gecontroleerde vei-
ligheid van de machines. De figuurzaagmachines van HEG-
NER beantwoorden bovendien aan de strenge eisen van de 
Duitse houtstofkeuring.

Een goede machine onderscheidt zich ook door een indi-
viduele en flexibele bruikbaarheid. Daarom biedt HEGNER
in het segment van de figuurzaagmachines het breed-
ste aanbod. U hebt de keuze uit een assortiment van 
vijf machinegroottes en kunt de accessoires volgens uw 
behoefte samenstellen. Dankzij de diverse modellen en 
brede toepassingsmogelijkheden onderscheidt HEGNER
zich wereldwijd als de meest competente aanbieder van 
machines voor precieze houtbewerking.

Een HEGNER figuurzaagmachine geeft u een veilig gevoel. 
Wij versterken uw vertrouwen met de lange garantiepe-
riode van drie jaar en de persoonlijke service, die in deze 
branche uniek is. HEGNER biedt ook rechtstreeks telefo-
nisch contact met experts voor advies en reparaties. Dat 
hoort nu eenmaal bij een goede machine. 

Overtuig uzelf van de waarde en prestaties van de HEGNER
figuurzaagmachines aan de hand van de foto's op deze 
pagina. Kies uw machine in de catalogus. In elk geval maakt 
u de beste keuze! 

3



HEGNER Multicut-1®

HEGNER Multicut-2S®

HEGNER Multicut-SE®

 Technische gegevens
Uitlading  365 mm
Zaaghoogte  50 mm
Zaagtafel  435 / 230 mm, 45° kantelbaar
Lengte / breedte    520 / 270 mm
Zaagbeweging   2 bewegingen, 12 mm en 15 mm
Motor 230 V, 100 W, 1400 tr/min.
Gewicht ca. 16 kg

 Materialen max. zaagdikte
Zacht hout 50 mm
Hard hout 40 mm
Koper, messing, aluminium 6 mm
Kunststoffen (plexiglas)   15 mm

Technische beschrijving
Constructie van grijs gietijzer · Kwaliteitsmotor ontworpen voor continu bedrijf 
· Precisiegefreesd tafelblad van AL-coquillegietwerk · Gebruik van in de handel 
te verkrijgen zaagbladen · Instelbare zaagbladspanning · Centrale aansluiting  
Ø 35 mm voor bovenste en onderste stofafzuiging · HEGNER-zaagblad- 
inspantechniek. 
 

 Technische gegevens
Uitlading  460 mm
Zaaghoogte  65 mm
Zaagtafel  435 / 230 mm, 45°/12° kantelbaar
Lengte / breedte     610 / 280 mm
Zaagbeweging    2 bewegingen, 12 mm en 19 mm
Motor 230 V, 100 W, 1400 tr/min.
Gewicht ca. 19 kg

 Materialen max. zaagdikte
Zacht hout 65 mm
Hard hout 50 mm
Aluminium, koper  15 mm
Messing, zilver 10 mm
IJzer 6–8 mm
Kunststoffen   40 mm
Schuimstoffen  65 mm

Technische beschrijving
Constructie van grijs gietijzer · Kwaliteitsmotor ontworpen voor continu bedrijf 
· Precisiegefreesd tafelblad van AL-coquillegietwerk · Gebruik van in de handel 
te verkrijgen zaagbladen · Instelbare zaagbladspanning · Centrale aansluiting 
Ø 35 mm voor bovenste en onderste stofafzuiging · HEGNER-zaagblad- 
inspantechniek.

 Technische gegevens
Uitlading  460 mm
Zaaghoogte  65 mm
Zaagtafel  435 / 230 mm, 45°/12° kantelbaar
Lengte / breedte   610 / 280 mm
Zaagbeweging   2 bewegingen, 12 mm en 19 mm
Motor met elektronische traploze toerenregeling
 230 V, 100 W, 400–1400 tr/min.
Gewicht ca. 23 kg

 Materialen max. zaagdikte
Zacht hout 65 mm
Hard hout 50 mm
Aluminium, koper  15 mm
Messing, zilver 10 mm
IJzer 6–8 mm
Kunststoffen   40 mm
Schuimstoffen  65 mm

Technische beschrijving
Constructie van grijs gietijzer · Motor (continu bedrijf) met  
elektronische traploze toerenregeling · Tafelblad van grijs gietijzer 
met precisiegefreesd tafeloppervlak · Gebruik van in de han-
del te verkrijgen zaagbladen · Instelbare zaagbladspanning ·  
Centrale aansluiting Ø 35 mm voor bovenste en onderste 
stofafzuiging · HEGNER-zaagblad-inspantechniek.

Omvang van de levering:
1 assortiment kwaliteitszaagbladen (60 stuks)
1 kunststof tafelinlegplaatje
1 gereedschapsset, gebruikshandleiding

Omvang van de levering:
1 assortiment kwaliteitszaagbladen (76 stuks),
2 zaagbladklemmen 0,7 mm, 2 schroeven voor 
zaagbladklemmen, 1 speciale klem voor binnenzaagwerk,  
1 kunststof tafelinlegplaatje, 2 vervangrollen voor 
snelspanning, 1 gereedschapsset, 
gebruikshandleiding

Omvang van de levering:
1 assortiment kwaliteitszaagbladen (76 stuks), 
2 zaagbladklemmen 0,7 mm, 2 schroeven voor zaagblad-
klemmen, 1 speciale klem voor binnenzaagwerk, 1 kunst-
stof tafelinlegplaatje, 2 vervangrollen voor snelspanning, 1 
gereedschapsset, gebruikshandleiding

met snelspaninrichting

met elektronische traploze toerenregeling van 400–1400 tr/min. 
met elektrisch voetpedaal (zie beschrijving op pagina 6)

met snelspaninrichting

met snelspaninrichting
Elektronische
toerenregeling
Tafelblad van grijs  
gietijzer

met elektrisch voetpedaal (zie beschrijving op pagina 6)

met elektrisch voetpedaal (zie beschrijving op pagina 6)
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 Bestelnr. 
 MULTICUT1 
 MULTICUT1E 
 MULTICUT1E-F 

 Bestelnr. 
MULTICUT2S
MULTICUT2SE
MULTICUT2SE-F

 Bestelnr. 
MULTICUTSE 
 MULTICUTSE-F 



HEGNER Multicut-Quick ®

Machine met grote uitlading van 560 mm. 
Elektronische toerenregeling. 

Tafelblad van grijs gietijzer. Snelspaninrichting. 

HEGNER Polycut-3®

Hoogwaardige, universele figuurzaagmachine voor industrie en ambacht. 30 % hogere  
zaagsnelheid. Viertraps V-riemaandrijving 1600, 1270, 1100, 700 tr/min.

 Technische gegevens
Uitlading  560 mm
Zaaghoogte  65 mm
Zaagtafel  435 / 230 mm, 45°/12° kantelbaar
Lengte / breedte   730 / 280 mm
Zaagbeweging    2 bewegingen, 12 mm en 19 mm
Motor met elektronische toerenregeling
 230 V, 100 Watt, 400–1400 tr/min.
Gewicht ca. 30 kg

 Materialen max. zaagdikte
Zacht hout 65 mm
Hard hout 50 mm
Aluminium, koper  15 mm
Messing, zilver    10 mm
IJzer 6–8 mm
Kunststoffen   40 mm
Schuimstoffen  65 mm

Technische beschrijving
Constructie van grijs gietijzer · Kwaliteitsmotor ontworpen voor continu bedrijf 
· Precisiegefreesd tafelblad van grijs gietijzer · Gebruik van in de handel te ver-
krijgen zaagbladen · Instelbare zaagbladspanning · Centrale aansluiting Ø 35 mm 
voor bovenste en onderste stofafzuiging · HEGNER-zaagblad-inspantechniek.

 Technische gegevens
Uitlading  500 mm
Zaaghoogte  50 mm
Zaagtafel  490 / 260 mm, 45° kantelbaar
Lengte / breedte     675 / 365 mm
Zaagbeweging  2 bewegingen,  14 mm en 24 mm
Motor wisselstroom 230 V, 180 W
Gewicht ca. 37 kg

 Materialen max. zaagdikte
Zacht hout 50 mm
Hard hout 50 mm
Aluminium, koper  15 mm
Messing, zilver 10 mm
IJzer 8 mm
Kunststoffen   40 mm

Technische beschrijving
Constructie van grijs gietijzer · Kwaliteitsmotor ontworpen voor continu bed-
rijf · Precisiegefreesd tafelblad van grijs gietijzer · Gebruik van in de handel 
te verkrijgen zaagbladen · Instelbare zaagbladspanning · Centrale aansluiting Ø 
35 mm voor bovenste en onderste stofafzuiging · HEGNER-zaagblad-inspan-
techniek.

Omvang van de levering:
1 assortiment kwaliteitszaagbladen (76 stuks),
2 zaagbladklemmen 0,7 mm, 2 schroeven voor zaagblad-
klemmen, 1 speciale klem voor binnenzaagwerk, 1 kunst-
stof tafelinlegplaatje, 2 vervangrollen voor snelspanning, 1 
gereedschapsset, gebruikshandleiding

Omvang van de levering:
1 assortiment kwaliteitszaagbladen (76 stuks),
2 zaagbladklemmen 0,7 mm, 2 schroeven voor zaagblad-
klemmen, 1 speciale klem voor binnenzaagwerk, 1 oliepers, 1 
gereedschapsset, gebruikshandleiding

Machine met wisselstroommotor 230 V
Machine incl. onderstel P-3

met elektrisch voetpedaal (zie beschrijving op pagina 6)
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 Bestelnr. 
 MULTICUT1 
 MULTICUT1E 
 MULTICUT1E-F 

 Bestelnr. 
MULTICUT2S
MULTICUT2SE
MULTICUT2SE-F

 Bestelnr. 
MULTICUTSE 
 MULTICUTSE-F 

 Bestelnr.
 MULTICUTQUICK 
MULTICUTQUICK-F 

 Bestelnr.
POLYCUT3 
POLYCUT3-F



  Bestelnr.
 Voor Multicut-1, 2S, SE, Quick 00003000

Voor P-3: aanbouw in de fabriek noodzakelijk 00403000

Onderstel op drie poten
Voor trillingsvrije opstelling van de 
machine
Werkhoogte: 1060 mm

Voetschakelaar  
voor het in-/uitschakelen van de machine
(bij ingedrukte schakelaar is de motor aan)

Zaagbladklem met vierkantschroef

Speciale klem voor binnenzaagwerk
met gehard, draaibaar drukstuk
(tegen het verdraaien van het zaagblad)

Vierkantsleutel
voor zaagbladklem

    Bestelnr.
Voor Multicut-1, 2S, SE, Quick    00202000
Voor Polycut-3    00302000

    Bestelnr.
   Sleuf 0,5 mm 00000090
   Sleuf 0,7 mm 00000100
   Sleuf 1,0 mm 00000200

  Bestelnr. 
Sleuf 0,5 mm 00000095
Sleuf 0,7 mm 00000300 
Sleuf 1,0 mm 00000400

Stergreep apart 00000301

    Bestelnr.
   00000450

Vierkantschroef voor zaagbladklemmen

    Bestelnr.
   00000101

Zaagbladklem met stergreep

(baggermachine, vrachtwagen, tractor, ladderwagen, auto, 
stoommachine, brandweerwagen, oldtimer/koets)

 Bestelnr. 
  00005007 

1 set bouwtekeningen

   Bestelnr. 
   00000102

Noodstopschakelaar
Met onderspanningsbeveiliging voor 
Multicut-serie. Stekkerdoos voor de ma-
chineaansluiting. Inclusief houder voor 
montage op de machine.

   Bestelnr.
   00004000

Elektrisch voetpedaal
Op basis van onze beproefde elektronische toerenregeling, die de zaagbewegingssnelheid perfect aanpast aan het te 
bewerken materiaal en de gebruikersbehoeften, hebben wij dit innovatieve besturingsconcept ontwikkeld.
De voetschakelaar regelt nu het toerental van de machine, wat vooral handig is bij het zagen van complexe motieven. 
Zonder onderbreking van het zaagproces kan het toerental met de voetschakelaar traploos geregeld worden bij de over-
gang van lange rechte stukken in filigrane stukken met strakke radii en hoeken. Zonder het zagen te onderbreken, kunnen 
de handen nu voor het eerst aan het werkstuk blijven. 
Naast het voordeel van het werkcomfort wordt hierdoor ook het snijzicht aanzienlijk verbeterd. 
Worden grotere stukken en werkstukken met constant toerental gezaagd, dan kunt u uw voet van het pedaal halen. 
De machine houdt de ingestelde snelheid constant tot u het voetpedaal terug bedient. 
Om technische redenen kan het elektrische voetpedaal achteraf alleen gemonteerd worden op machines, die al over een 
toerenregeling beschikken. Hierbij wordt de oude elektronische regeling verwijderd en door een nieuwe toerenregeling incl. 
het voetpedaal vervangen. 

Elektronica met voetpedaal Bestelnr. 018 20 365

Bij machines zonder elektronische toerenregeling moet de motor echter compleet vervangen worden.

Motor met elektrisch voetpedaal voor M-1 Bestelnr. 002 00 319

voor M-2S/M-SE/Quick Bestelnr. 018 00 319   

Accessoires voor HEGNER figuurzaagmachines
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  Bestelnr.
Assortiment 1x korrel 80,120,240,320 00003800

Korrel 80 00003808
Korrel 120 00003812
Korrel 180 00002818
Korrel 220 00002822
Korrel 240 00003824
Korrel 320 00003832

Schuurbandjes 1/2“ / 12 mm (4 st. per verpakking)

Schuurbandjes voor decoupeerzagen

  Bestelnr. 
 Assortiment 1x korrel 80,120,240,320 00003700

Korrel 80 00003708
Korrel 120 00003712
Korrel 180 00002718
Korrel 220 00002722
Korrel 240 00003724
Korrel 320 00003732

Schuurbandjes 1/4“ / 6 mm (4 st. per verpakking)

alleen nog in beperkt 
aantal stuks leverbaar



  Bestelnr. 
  Voor Multicut-1 tot machinenummer 632205 00205700
 Voor Multicut-2S, SE, Quick en  01805700
 Multicut-1 vanaf machinenr. 632206 

Machineverlichting  
zwart met LED-lampen

21 LED’s, 230 V (max. 9 W), daglichtwit, 
incl. houder voor bevestiging op de 
machine

  Bestelnr. 
  Voor Multicut-1 tot machinenummer 632205 00205800 
 Voor Multicut-2S, SE, Quick en 01805800 
 Multicut-1 vanaf machinenr .632206 

Machineverlichting in "luxe-uitvoering" 
wit met LED-lampen

dimbaar met 84 LED's, 230 V (max. 21 W)
daglichtwit, positie traploos instelbaar, 
zeer robuust, incl. houder voor bevesti-
ging op de machine

  Bestelnr. 
  00200012N 

Excenterspanner
 Achteraf monteerbaar op Multicut-1
en voorgaand model Multicut-2
(zonder "S") 

evenals Multicut-2S en SE zonder  
snelspaninrichting

   Bestelnr. 
   00007300 
  Vliesfilterzak stofklasse M (5 st.)  00007350 
  Filterpatroon stofklasse M 00007360 

Nat- en droogzuiger Waterking 30  
*  Met stekkerdoos en inschakelautomaat 
* Geluidsdrukniveau 70 db (A)
 
* Opgenomen vermogen 1300 Watt
*  Optimale vermogensinstelling voor  

elke ondergrond
* Reservoirvolume 30 liter
* Max. luchtdebiet 70 l/s
* Fijnstoffilterzak

Standaardaccessoires:
Zuigslang 2,5 m, 2 rvs buizen, 
1 mondstuk voor natte vloeren,  
1 mondstuk voor droge vloeren,  
1 gereedschapsadapter, 1 filterpatroon, 
1 cycloonelement, 1 vliesfilterzak, 
1 extra slang 1,5 m met aansluitstuk 
 36 mm

  Bestelnr.  
  00007100 
 Vliesfilterzak stofklasse M (10 st.) 00007150 

Droogzuiger MAXIMUS 13E  

* Rubber zwenk- en looprollen 
*  Uiterst stil, slechts 64 dB (A) geluids-

drukniveau (beantwoordt aan 76 dB (A) 
geluidsvermogensniveau)

*  Enorme zuigcapaciteit met 210 mbar 
onderdruk bij 60 l/sec.

* Opgenomen vermogen 700 Watt
*  Optimale vermogensinstelling voor  

elke ondergrond
*  Werkzaamheden met vliesfilterkorf ook 

zonder vliesfilterzak mogelijk
*  Met stekkerdoos en inschakelautomaat 

voor elektrisch gereedschap van 40-
2000 Watt

Standaardaccessoires:
Zuigslang 2,5 m met handstuk, 
2 verlengstukken, 1 vloermondstuk, 
1 spleetmondstuk, 1 meubelmondstuk, 
1 aansluitstuk 36 mm,  
1 vliesfilterkorf, 
1 vliesfilterzak

Boekenuitgeverij
Th. Schäfer, Hannover "Arbeiten mit der Feinschnittsäge"
De boeken kunnen niet omgeruild/teruggestuurd worden. 

"Laubsägearbeiten zum Verschenken"
"Arbeitsbuch Feinschnittsäge"
"Fein gesägt!"
"Das große Buch der Dekupiersäge"
"Tiermotive aus aller Welt"

  Bestelnr. 
  00005014 
  00005015 
  00005016 
  00005017 
  00005018

  Bestelnr. 
 Houder voor Multicut-1 tot machinenummer 632205 00205001
  Houder voor Multicut-2S, SE, Quick   01805001
 en Multicut-1 vanaf machinenr. 632206 

Houder voor machineverlichting

Werkstukklem
 Bestaande uit vaste arm, drukvork 
en vingerbescherming

Voor Multicut-1  

  Bestelnr.
  Voor Multicut-1 tot machinenummer 632205 01101000
 Voor Multicut-1 vanaf machinenummer  632206 01104000
              Multicut-2S/M-SE/Quick 01841000
    Voor Polycut-3 00401000
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Assortiment kwaliteitszaagbladen (76 stuks)

  bestaande uit: zaagbladen voor hout,  
kunststoffen 
en zachte metalen

 12 stuks nr. 1, 5 en 9 
 zaagbladen voor ijzer 
 en harde materialen
 12 stuks nr. 1, 5 en 9

 4 stuks marqueteriezaagbladen 
 130 x 2,5 x 0,55 mm

Assortiment kwaliteitszaagbladen (60 stuks)

 bestaande uit:
 12 stuks nr. 1, 3, 5, 7 en 9
 voor hout, kunststoffen
 en zachte metalen
Metalen

Zaagjes voor het zagen van massief hout, messing, aluminium
en kunststoffen, 130 mm lang  Merk

Nr. 0 (0,27 x 0,58 mm)  Pebeco  

Nr. 2/0 (0,25 x 0,58 mm)   Pebeco  

Nr. 3/0 (0,21 x 0,60 mm)   Pebeco  

Nr. 1  (0,30 x 0,77 mm)  Pebeco 

Nr. 3 (0,34 x 0,80 mm)  Pebeco 

Nr. 5  (0,39 x 1,03 mm)  Pebeco 

Nr. 7 (0,44 x 1,20 mm)  Pebeco 

Nr. 9  (0,48 x 1,50 mm)  Pebeco 

Nr. 12 (0,52 x 1,75 mm)   Pebeco 

Zaagjes voor het zagen van hout zoals MDF, triplex, multiplex
met tegenvertanding om het uitscheuren van het materiaal aan de onderzijde te vermijden.

Nr. 1 (0,30 x 0,77 mm) met tegenvertanding Fix Reverse 

Nr. 3 (0,34 x 0,90 mm) met tegenvertanding Fix Reverse 

Nr. 5 (0,38 x 0,93 mm) met tegenvertanding Fix Reverse 

Nr. 7 (0,42 x 1,20 mm) met tegenvertanding Fix Reverse 

Nr. 9 (0,46 x 1,35 mm) met tegenvertanding Fix Reverse

 

Zaagjes voor het zagen van metalen (ijzer, staal, messing,..)

Nr. 0 (0,28 x 0,56 mm)  Goldschnecke

Nr. 2/0 (0,26 x 0,52 mm)  Goldschnecke

Nr. 3/0 (0,24 x 0,48 mm)  Goldschnecke

Nr. 1 (0,30 x 0,60 mm)  Goldschnecke 

Nr. 3  (0,36 x 0,75 mm)  Goldschnecke 

Nr. 5  (0,40 x 0,85 mm)  Goldschnecke 

Nr. 7  (0,50 x 1,10 mm)  Goldschnecke 

Nr. 9  (0,55 x 1,30 mm)  Goldschnecke 

Nr. 12 (0,60 x 1,80 mm)  Goldschnecke

 

Marqueteriezaagbladen
Marqueteriezaagbladen (2,0 x 0,55 mm) 

Marqueteriezaagbladen (2,5 x 0,55 mm)

 

Spiraalzaagbladen op aanvraag te verkrijgen

  Bestelnr.   
  00095300 

Technische wijzigingen voorbehouden. 

   Bestelnr.  

  

   PEB/0/144
   PEB/00/14
   PEB/000/144  
   PEB/1/144  
   PEB/3/144
   PEB/5/144
   PEB/7/144
   PEB/9/144
   PEB/12/144

   FIXREV/1/144
   FIXREV/3/144
   FIXREV/5/144
   FIXREV/7/144
   FIXREV/9/144

   GOLD/0/144
   GOLD/00/144
   GOLD/000/144
   GOLD/1/144
   GOLD/3/144
   GOLD/5/144
   GOLD/7/144
   GOLD/9/144
   GOLD/12/144 

   MARK/2.0/144  
   MARK/2.5/144 

Zaagbladen voor HEGNER figuurzaagmachines 

  Bestelnr.   
  00000700 

Willy Vanhoutte BV | Industriepark Noord 12
8730 Beernem | Tel +32-(0)50-781794
Email:  info@willyvanhoutte.com
Web:  www.willyvanhoutte.com


