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Eenvoudig zaagjes verwisselen.

Werkt snel bij binnenzaagwerk.

Snelspanhendel om zaagje te spannen.

Uitwisselbare tafelinleg.

Centrale aansluiting voor stofafzuiging 
zowel boven als beneden.

Waarom u voor een 
Hegner kiest
Als u eenmaal een HEGNER precisie 
figuurzaagmachine in uw bezit heeft, 
zult u verbazingwekkende resultaten 
behalen (zie afbeeldingen). Zowel 
met hout, non-ferro metalen, ijzer en 
kunststof behaalt u resultaten die u 
niet voor mogelijk houdt.

Als traditionele fabrikant produce-
ren wij hoogwaardige, betrouwbare 
precisie figuurzaagmachines met een 
lange levensduur welke te gebruiken 
zijn voor diverse vakgebieden. Al ge-
neraties lang vertrouwen meubelma-
kers, restaurateurs, houtbewerkers, 
kunstenaars, modelbouwwerkers, ho-
bbyisten, draaiers, metaalbewerkers, 
scholen en instanties op HEGNER. 

De kwaliteit, stabiliteit van de HEGNER 
precisie figuurzaagmachine, de diver-
siteit aan modellen en uitbreidings 
mogelijkheden evenals het brede 
assortiment aan toebehoren onder-
scheiden wij ons wereldwijd op de 
markt.

Verdere voordelen.

•  precisie zaagsnede, fijn 
bochtenwerk

•  uitermate geschikt voor 
binnenzaagwerk

•  precieze uitlijning van het blad

•  snelle zaagbladwisseling d.m.v. de 
HEGNER spanner

•  traploze toerenregeling (optioneel )

•  stofafzuiging – blazen

•  3 jaar garantie (behalve slijtage)

•  overtuigende resultaten, ook bij dik 
en hard hout

De precisie figuurzaagmachine van 
HEGNER gaat door waar andere ma-
chines een pas op de plaats maken. 
Door specialisatie en expertise staan 
wij garant voor een stabiele kwali-
teit. Dit zult u merken zodra u ermee 
werkt.
 
U zult versteld staan!
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Perfect figuurzagen met 
HEGNER
Wanneer het van belang is om iets waardevols te pro-
duceren dan gebeurt dit over het algemeen met een 
Hegner precisie figuurzaagmachine. Wanneer professio-
nals in de houtbewerking ( van timmerman tot restaura-
teur, van modelbouwer tot hobbyist) een precieze, snelle 
en gebruiksvriendelijke figuurzaagmachine gebruiken , 
dan is een figuurzaag van HEGNER. Over het algemeen 
hun eerste keus en dat al generaties lang. HEGNER fi-
guurzaagmachines zijn simpelweg de beste figuurzaag-
machines van de wereld. Vele boeken, video’s, testen, 
tv uitzendingen en vaktijdschriften prijzen het Hegner 
concept aan.

HEGNER begrijpt waar de beste machines aan moeten 
voldoen. Volgens onze traditie en met volle overtuiging 
zetten wij alles in op kwaliteit. Voor elk onderdeel van een 
HEGNER figuurzaagmachine geldt Made in Germany, 
is doordacht en stabiel geconstrueerd, zodat het lang 
meegaat en goed functioneert.

HEGNER is vooraanstaand in de hout-,metaal- en kunst-
stofbewerking. Met de eenvoudige bouw, simpele zaag-
bladverwisseling, rustig lopende, precieze zaagsnede en
de hoge werksnelheid heeft de HEGNER figuurzaagma-
chine de wereld van de bewerkers veranderd. Voortdu-
rend zijn onze productontwikkelaars bezig met verbe-
teren en vernieuwen. Het doel is om de figuurzaagma-
chines te blijven perfectioneren en te vereenvoudigen.

Uw investering in een HEGNER figuurzaagmachine be-
taalt zich terug. Wij bouwen de machines zo dat zij een 
‘leven’ lang meegaat. Machines van HEGNER zijn al tien-
tallen jaren in gebruik.Dat houdt bij ons duurzaamheid 
in. De borstelloze en onverslijtbare motor is ontworpen 
voor continugebruik.

Waardevoller dan vakmanschap of een artistieke zaagsne-
de is gezondheid. Daarom bewerkstelligt HEGNER het 
maximale om de machine conform alle gezondheidsnor-
men te produceren. Met het GS- keurmerk ondergaat de 
machine de meest uitgebreide keuring. Tevens voldoen 
de figuurzaagmachines van Hegner aan de strenge Duitse 
houtstofkeuring.

Kenmerk voor een goede machine is dat hij individueel 
en flexibel inzetbaar is. Daarom biedt HEGNER in het 
segment figuurzagen een breed assortiment aan. U kunt 
kiezen uit 5 verschillende machines met de mogelijkheid 
om deze uit te breiden met diverse toebehoren. Dankzij 
de diversiteit aan modellen en de veelzijdigheid van de 
machines is Hegner een wereldwijde leverancier voor 
precisie houtbewerking.

Een figuurzaag van HEGNER geeft een betrouwbaar ge-
voel. Wij bieden u tevens een garantie van 3 jaar en een 
persoonlijke advies, mocht u daar behoefte aan hebben. 
HEGNER biedt u ook telefonische ondersteuning voor 
adviezen en vragen over het vervangen van onderdelen. 
Dat hoort volgens HEGNER bij een machine van deze 
kwaliteit.
 
Om u te overtuigen van de waarde en de prestaties van 
de HEGNER figuurzaagmachines wil ik u aanraden om 
de foto’s in de folder te bekijken. Kies uw machine uit de 
folder   en u bent in ieder geval verzekerd van  de beste 
machine op de markt.
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HEGNER Multicut-1®

HEGNER Multicut-2S®

HEGNER Multicut-SE®

 Technische gegevens:
Uitlading 365 mm
Zaaghoogte 50 mm
Afmeting zaagtafel 435 / 230 mm, 45°  kantelbaar
Totale lengte/breedte 520 / 270 mm
Slaglengte 15 en 12 mm
Motor 230 V, 100 W, 1400 U/min
Gewicht ca. 16 kg

 Materialen max. zaagdikte
Zachte houtsoorten 50 mm
Harde houtsoorten 40 mm
Koper, messing, aluminium 6 mm
Kunststoffen (plexiglas) 15 mm 
Staal 6 mm

 Technische beschrijving
Onderbouw van gietstaal · Motor geschikt voor continu gebruik · Gefreesde 
machinetafel van aluminiumgietwerk · Gebruik van normale, in de handel zi-
jnde, zaagblaadjes · Instelbare zaagspanning · Stofvrij door: centrale aansluiting 
Ø 35 mm. Voor onder en boven stofafzuiging ·
HEGNER-zaagblad-inspantechniek.

 Technische gegevens
Uitlading 460 mm
Zaaghoogte 65 mm
Zaagtafel 450 / 230 mm, 45°/12°  kantelbaar
Totale afmeting 610 / 280 mm
Slaglengte 19 mm en 12 mm
Motor met elektr. toerenregeling 230 V, 100 W, 1400 U/min
Gewicht ca. 23 kg

 Materialen max. zaagdikte
Zachte houtsoorten 65 mm
Harde houtsoorten 50 mm
Aluminium, koper 15 mm
Messing, zilver 10 mm
Staal 6–8 mm
Kunststoffen 40 mm
Schuimstoffen 65 mm

 Technische beschrijving
Onderbouw van gietstaal · Motor geschikt voor continu gebruik · Gefreesde 
machinetafel van gietstaal · Gebruik van normale, in de handel zijnde, zaagblaad-
jes · Instelbare zaagspanning · Stofvrij door: centrale aansluiting Ø 35 mm. Voor 
onder en boven stofafzuiging · HEGNER-zaagblad-inspantechniek

Wordt standaard geleverd met:
1 Assortiment zaagblaadjes (60 stuks)
1 Kunststof inlegplaatje, 1 Set gereedschap
1 Nederlandstalige handleiding

Wordt standaard geleverd met:
1 Assortiment zaagblaadjes (76 stuks),
2 zaagbladklemmen 0,7 mm, 2 vierkantschroeven,
1 zaagbladklem voor binnenzaagwerk,
1 kunststof inlegplaatje,
2 reserverollen voor snelspaninrichting,
1 set gereedschap, 1 Nederlandstalige handleiding

Wordt standaard geleverd met:
1 Assortiment zaagblaadjes (76 stuks),
2 zaagbladklemmen 0,7 mm,
2 vierkantschroeven,
1 zaagbladklem voor binnenzaagwerk, 
1 kunststof inlegplaatje,
2 reserverollen voor snelspaninrichting,
1 set gereedschap, 1 Nederlandstalige handleiding.

Met snelspaninrichting

Met snelspaninrichting
en elektronische 
toerenregeling. 
Gietstalen 
machinetafel

 Bestel-Nr.
 01100000
 01130000
 01133000

 Bestel-Nr.
 01840000
 01844000

Multicut-2S met elektronische toerenregeling van 400 – 1400 trm.
Multicut-2S met regelbare voetschakelaar. (beschrijving zie pagina 6)

Met snelspaninrichting

Multicut-1 met elektronische toerenregeling van 400 – 1400 trm.
Multicut-1 met regelbare voetschakelaar. (beschrijving zie pagina 6)

 Bestel-Nr.
 00200000
 00260000
 00266000

 Technische gegevens
Uitlading 460 mm
Zaaghoogte 65 mm
Zaagtafel 435 / 230 mm, 45°/12°  kantelbaar
Totale afmeting 610 / 280 mm
Slaglengte 19 en 12 mm
Motor 230 V, 100 W, 1400 U/min
Gewicht  ca. 19 kg

 Materialen max. zaagdikte
Zachte houtsoorten 65 mm
Harde houtsoorten 50 mm
Aluminium, koper 15 mm
Messing, zilver 10 mm
Staal 6–8 mm
Kunststoffen 40 mm
Schuimstoffen 65 mm

 Technische beschrijving
Onderbouw van gietstaal · Motor geschikt voor continu gebruik · Gefreesde 
machinetafel van aluminiumgietwerk · Gebruik van normale, in de handel zi-
jnde, zaagblaadjes · Instelbare zaagspanning · Stofvrij door: centrale aansluiting 
Ø 35 mm. Voor onder en boven stofafzuiging ·
HEGNER-zaagblad-inspantechniek.

met regelbare voetschakelaar. (beschrijving zie pagina 6)
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HEGNER Multicut-Quick ®

Een machine met een snelspaninrichting voor het zaagblad
en een zeer grote uitlading van 560 mm.

Met elektr. toerenregeling. Machinetafel van gietstaal.

HEGNER Polycut-3®

De universele figuurzaagmachine voor industrie en ambacht 
30 % hogere zaagsnelheid.

4 snelheden V riem-aandrijving 1600, 1270, 1100, 700 trm.

 Technische gegevens
Uitlading 560 mm
Zaaghoogte 65 mm
Zaagtafel Gietstaal 435 / 230 mm, 45°/12°  kantelbaar
Totale afmeting 730 / 280 mm
Slaglengte 19 mm en 12 mm
Motor 230 V, 100 Watt
Traploos elektronisch regelbaar 400 – 1400 trm 
Gewicht ca. 30 kg

 Materialen max. zaagdikte
Zachte houtsoorten 65 mm
Harde houtsoorten 50 mm
Aluminium, koper 15 mm
Messing, zilver 10 mm
Staal 6–8 mm
Kunststoffen 40 mm
Schuimstoffen 65 mm

 Technische beschrijving
Onderbouw van gietstaal · Motor geschikt voor continu gebruik · Gefreesde 
machinetafel van gietstaal · Gebruik van normale in de handel zijnde zaagblaad-
jes · Instelbare zaagspanning · Stofvrij door: centrale aansluiting Ø 35 mm voor 
onder en boven stofafzuiging · HEGNER-zaagblad-inspantechniek.

 Technische gegevens
Uitlading 500 mm
Zaaghoogte 50 mm
Zaagtafel 490 / 260 mm, 45°kantelbaar
Totale afmeting 675 / 365 mm
Slaglengte 14 mm en 24 mm
Motor 230 V, 180 Watt
Gewicht ca. 37 kg

 Materialen max. zaagdikte
Zachte houtsoorten 50 mm
Harde houtsoorten 50 mm
Aluminium, koper 15 mm
Messing, zilver 10 mm
Staal 8 mm
Kunststoffen 40 mm

 Technische beschrijving
Onderbouw van gietstaal · Motor geschikt voor continu gebruik · Gefreesde 
machinetafel van gietstaal ·  Gebruik van normale in de handel zijnde zaagblaad-
jes · Instelbare zaagspanning · Stofvrij door: centrale aansluiting Ø 35 mm. voor 
onder en boven stofafzuiging · HEGNER-zaagblad-inspantechniek.

Wordt standaard geleverd met:
1 Assortiment zaagblaadjes (76 stuks),
2 zaagbladklemmen 0,7 mm,
2 vierkantschroeven,
1 zaagbladklem voor binnenzaagwerk,
1 kunststof inlegplaatje,
2 reserverollen voor snelspaninrichting,
1 set gereedschap
1 Nederlandstalige handleiding

Wordt standaard geleverd met:
2 Zaagbladklemmen 0,7 mm,
2 vierkantschroeven,
1 sleutel,
1 zaagbladklem voor binnenzaagwerk,
1 assortiment zaagblaadjes (76 stuks),
1 Nederlandstalige handleiding

 Bestel-Nr.
 02200000
 02220000

Machine met wisselstroommotor 230 V
 Bestel-Nr.
 00410000

met regelbare voetschakelaar. (beschrijving zie pagina 6)
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 (voor ladderwagen, tractor,
 sportwagen enz.)
    Bestel-Nr.
    00005007

    Bestel-Nr.
    00000101

Speciale zaagbladklem voor binnenzagen
met gehard en meedraaiend drukstuk
 (om wegdraaien van zaagblad te voorkomen)

    Bestel-Nr.
    00000450

Driebenige machinestandaard
Voor trillingvrije opstelling van
de machine.
Werkhoogte: 1060 mm

Zaagbladklem met vierkantschroef

Vierkantsleutel

Voor zaagbladklem

  Bestel-Nr. 
 sleuf 0,5 mm 00000090
 sleuf 0,7 mm 00000100
 sleuf 1,0 mm 00000200

  Bestel-Nr. 
 sleuf 0,5 mm 00000095
 sleuf 0,7 mm 00000300
 sleuf 1,0 mm 00000400
 losse kruisgr 00000301

Zaagbladklem met kruisgreep

Noodstopschakelaar
Met Nulspanningzekering. Stekdoos voor 
machine aansluiting en montagehouder

Regelbare voetschakelaar
Op basis van het bewezen effect van de toerentalregeling, waarmee door de verschillende snelheden het materiaal pre-
cies naar uw behoefte gezaagd wordt, hebben we een nieuw bediengingsconcept ontwikkeld. 

Hierbij regel je het toerental met de voetschakelaar. Dit is vooral handig bij het zagen van bijvoorbeeld ingewikkelde 
ontwerpen. Zonder onderbreking tijdens het zagen kan het toerental met behulp van de voetschakelaar traploos geregeld 
worden. Hierdoor kunnen beide handen aan het werkstuk blijven tijdens het zagen. Naast het voordeel van lichter werken 
wordt ook het snijzicht verbeterd. Worden de werkstukken in gelijkblijvend toerental gezaagd, dan kan je de voet van het 
pedaal afhalen. De machine behoudt het ingestelde toerental,tot het voetpedaal weer gebruikt wordt. 

Wegens technische reden kan de regelbare voetschakelaar alleen op machine’s die al over een toerenregeling beschikken 
aangesloten worden. Hierbij wordt de oude elektronische schakeling verwisseld door een nieuwe toerenregeling met 
voetpedaal. Bij een Hegner Multicut zonder toerenregeling moet de complete motor vervangen worden. 

Toebehoren voor HEGNER figuurzaagmachines
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Regelbare voetschakelaar/extra optie

Schuurbandjes voor figuurzaag machines

  Bestel-Nr.
  00200319
  01800319
  018 20365

Motor met regelbare voetschakelaar 
voor Multicut-1

voor 2S, SE, Quick
Huis aan voetpedaal aangesloten 

    Bestel-Nr.
    00202000
    00302000
voor Multicut-1, 2S, SE, Quick 
voor Polycut-3

Vierkantschroef voor zaagbladklem

1 set bouwtekeningen

    Bestel-Nr.
 Voor Multicut-1, 2S, SE, Quick   00003000
 Voor P-3: Aanbouw vanaf fabriek   00403000

Voetschakelaar   
voor in en uit-schakelen van de machine (bij inge-
drukte schakelaar machine aan) voor 230 Volt

 Prijs per verpakking Bestel-Nr.
 Assortiment 1x Korrel 80,120,240,320 00003700
 Korrel    80 00003708
 Korrel  120 00003712
 Korrel  240 00003724
 Korrel  320 00003732

 Prijs per verpakking Bestel-Nr.
 Assortiment 1x Korrel 80,120,240,320 00003800
 Korrel    80 00003808
 Korrel  120 00003812
 Korrel  240 00003824
 Korrel  320 00003832

    Bestel-Nr.
    00000102

    Bestel-Nr.
    00004000

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

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



 Houder voor Multicut 1 
 tot machine nummer. 632205  
  houder voor Multicut-2S, SE, Quick  
 en Multicut 1 vanaf nr 632206 

 Voor Multicut 1 
 tot machine nummer. 632205 
 voor Multicut-2S, SE, Quick 
 en Multicut 1 vanaf nr 632206 

 Voor Multicut 1 
 tot machine nummer. 632205 
 voor Multicut-2S, SE, Quick 
 en Multicut 1 vanaf nr 632206 

    Bestel-Nr.
    00007300
 Fleecestofzak klasse M (10st.)   00007350
 Filterpatroon klasse M   00007360

Nat- en droogzuiger Waterking 30E  

*  Met stopcontact en inschakelautomaat  
* Slechts 70 db (A)
* Vermogen 1300 Watt
*  Vermogen regeling voor een juiste in-

stelling voor elke klus
* Inhoud opvangbak 30 Liter
* Max luchtstroom 70 l/s
* Fijnstof filterzak

 Standaard toebehoren:
Zuigslang 2,5m, 2 edelstaal buizen,
1 Zuigmond voor water, 1 zuigmond,
1 Werktuigadapter, 1 filterpatroon,
1 Inzetstuk, Vlies filterzak,
Extra slang 1,5m met aansluitstuk 36mm

    Bestel-Nr.
    00007100
 Fleecestofzakken klasse M (10 st.)   000070 50

Stofzuiger MAXIMUS 13E  

* Extreem rustig, slechts 62dB
*  Enorme zuigkracht met 290 mbar on-

derdruk bij 60 l sec.
* Vermogen 1200 watt
*  Vermogen regeling voor een juiste in-

stelling voor elke klus
*  Zuigen met vliesfitter, en zonder fleece-

stofzak is mogelijk
*  Met stopcontact en inschakelautomaat 

voor machines van 40 – 2000 watt

Toebehoren:
Zuigslang 2,5 m met handgreep,
2 verlengingen,
zuigmonden,
1 aansluiting voor 36 mm,
1 vliesfitter,
1 Fleecestofzak klasse M,

Boek Uitgever th Schafer, Hannover ,, Arbeiten mit der Feinschnittsage’’ 

Boek mag niet omgeruild worden.

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

    Bestel-Nr.
    00005014
    00005015
    00005016
    00005017
    00005018

dB

kWh/annum

665/2013 - II

+++ A
++ A

 A

 B

 C

 D

 A+ A+

Hegner GmbH Maximus 13E

18.1

75ABCDEFG

ABCDEFG

  Bestel-Nr.
  00200319
  01800319
  018 20365

Machineverlichting zwart
met spaarlamp

230V (max 11W), met houder voor 
bevestiging aan machine

Onze luxere witte machineverlichting
met LED-Verlichting

84 LED lampen (dimbaar), 230V
(max 21W). Positie probleemloos te
verstellen, met houder voor bevestiging
aan machine.

Spanner
 Voor de Multicut 1. 
En de voorganger M2 zonder S. 
Zo ook voor de Mulitcut M2S en SE 
zonder snelspanner

  Bestel-Nr. 
   00205001
   01805001
  

Houder voor machineverlichting

Werkstukklem vingerbescherming
Bestaande uit draagarm,
drukvoetje en vingerbescherming

Für Multicut-1  

  Bestel-Nr. 
  01101000 
  01104000 
  01841000 
  00401000 

      Voor    
 Multicut 1 tot nr. 632205  
 Multicut 1 vanaf nr. 632206  
              Multicut-2S/M-SE/Quick  
      voor Polycut-3  

    Bestel-Nr.
    00200012N

  Bestel-Nr. 
  00205800 
  01805800 
  

  Bestel-Nr. 
  00205700 
  01805700 
  

Toebehoren voor HEGNER figuurzaagmachines
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Hegner & KO
Fermiweg 16 · NL-3208 KT Spijkenisse · Tel. (0181) 64 75 35
E-Mail: rob@hegner.nl · Home page: www.hegner.nl

Assortiment figuurzaagblaadjes (76 stuks)

  Bestaande uit:

  12 stuks Nr. 1 voor hout 
12 stuks Nr. 5 voor hout 
12 stuks Nr. 9 voor hout 
 
12 stuks Nr. 1 voor staal 
12 stuks Nr. 5 voor staal 
12 stuks Nr. 9 voor staal 
  4 stuks grof voor hout (130 x 2,5 x 0,55mm)

Assortiment figuurzaagblaadjes (60 stuks)

  Bestaande uit: 
12 stuks Nr. 1 
12 stuks Nr. 3 
12 stuks Nr. 5 
12 stuks Nr. 7 
12 stuks Nr. 9 
Voor Hout, Kunststoffen 
en Non-Ferro.

Metalle

  Bestel-Nr.
  00095300

  Bestel-Nr.
  00000700

HEGNER Kwaliteitszaagblaadjes 13 cm lang
Voor hout, kunststoffen, messing, aluminium, enz.
  Bestel-Nr.

Nr. 2/0 (0,52 x 0,25 mm) 000 00 620 

Nr. 1 (0,65 x 0,30 mm) 000 00 601 

Nr. 3 (0,80 x 0,34 mm) 000 00 603 

Nr. 5 (1,20 x 0,38 mm) 000 00 605 

Nr. 7 (1,15 x 0,45 mm) 000 00 607 

Nr. 9 (1,35 x 0,50 mm) 000 00 609 

Nr. 12 (1,70 x 0,55 mm) 000 00 612

Nr. 5 (1,00 x 0,38 mm) dubbel getand 000 00 625 

Nr. 9 (1,35 x 0,50 mm) dubbel getand 000 00 629 

Nr. 12 (1,70 x 0,55 mm) dubbel getand 000 00 630

Voor zachte houtsoorten en plaatmaterialen
met regenveranding voor splintervij zagen aan de onderzijde

Nr. 2/0 (0,70 x 0,21 mm) 000 00 650 

Nr. 1 (0,77 x 0,30 mm) 000 00 651

Nr. 3 (0,90 x 0,33 mm) 000 00 653

Nr. 5 (0,93 x 0,38 mm) 000 00 655

Nr. 7 (1,10 x 0,42 mm) 000 00 657

Nr. 9 (1,25 x 0,46 mm) 000 00 659

Voor staal en andere harde materialen
Nr. 1 (0,61 x 0,30 mm) 000 00 631

Nr. 3 (0,74 x 0,36 mm) 000 00 633

Nr. 5 (0,84 x 0,40 mm) 000 00 635

Nr. 7 (1,10 x 0,48 mm) 000 00 637

Nr. 9 (1,20 x 0,55 mm) 000 00 639 

Nr. 12 (1,65 x 0,60 mm) 000 00 642

Grove zaagblaaden voor hout
(130 x 2,50 x 0,55 mm) 000 00 660 

(130 x 2,00 x 0,55 mm) 000 00 665 

Zaagbladen voor HEGNER figuurzaagmachines
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Assortiment figuurzaagblaadjes (76 stuks)

  Bestaande uit:

  12 stuks Nr. 1 voor hout 
12 stuks Nr. 5 voor hout 
12 stuks Nr. 9 voor hout 
 
12 stuks Nr. 1 voor staal 
12 stuks Nr. 5 voor staal 
12 stuks Nr. 9 voor staal 
  4 stuks grof voor hout (130 x 2,5 x 0,55mm)

Assortiment figuurzaagblaadjes (60 stuks)

  Bestaande uit: 
12 stuks Nr. 1 
12 stuks Nr. 3 
12 stuks Nr. 5 
12 stuks Nr. 7 
12 stuks Nr. 9 
Voor Hout, Kunststoffen 
en Non-Ferro.

Metalle

  Bestel-Nr.
  00095300

  Bestel-Nr.
  00000700

HEGNER Kwaliteitszaagblaadjes 13 cm lang
Voor hout, kunststoffen, messing, aluminium, enz.
  Bestel-Nr.

Nr. 2/0 (0,52 x 0,25 mm) 000 00 620 

Nr. 1 (0,65 x 0,30 mm) 000 00 601 

Nr. 3 (0,80 x 0,34 mm) 000 00 603 

Nr. 5 (1,20 x 0,38 mm) 000 00 605 

Nr. 7 (1,15 x 0,45 mm) 000 00 607 

Nr. 9 (1,35 x 0,50 mm) 000 00 609 

Nr. 12 (1,70 x 0,55 mm) 000 00 612

Nr. 5 (1,00 x 0,38 mm) dubbel getand 000 00 625 

Nr. 9 (1,35 x 0,50 mm) dubbel getand 000 00 629 

Nr. 12 (1,70 x 0,55 mm) dubbel getand 000 00 630

Voor zachte houtsoorten en plaatmaterialen
met regenveranding voor splintervij zagen aan de onderzijde

Nr. 2/0 (0,70 x 0,21 mm) 000 00 650 

Nr. 1 (0,77 x 0,30 mm) 000 00 651

Nr. 3 (0,90 x 0,33 mm) 000 00 653

Nr. 5 (0,93 x 0,38 mm) 000 00 655

Nr. 7 (1,10 x 0,42 mm) 000 00 657

Nr. 9 (1,25 x 0,46 mm) 000 00 659

Voor staal en andere harde materialen
Nr. 1 (0,61 x 0,30 mm) 000 00 631

Nr. 3 (0,74 x 0,36 mm) 000 00 633

Nr. 5 (0,84 x 0,40 mm) 000 00 635

Nr. 7 (1,10 x 0,48 mm) 000 00 637

Nr. 9 (1,20 x 0,55 mm) 000 00 639 

Nr. 12 (1,65 x 0,60 mm) 000 00 642

Grove zaagblaaden voor hout
(130 x 2,50 x 0,55 mm) 000 00 660 

(130 x 2,00 x 0,55 mm) 000 00 665 

Zaagbladen voor HEGNER figuurzaagmachines

 


