
Hout: 
afkortzaag

Quiet & Clean 
Hout: 
afkortzaag

ja

Specialized 
Laminaat: 
afkortzaag

Specialized Tip 
Embedded 
Hout: afkortzaag

Fijne afwerking van zacht- en hardhout,  
OSB, bekistingshout, spaanplaat, 

composietmateriaal, duplex-, triplex- en 
multiplexhout, MDF, laminaat en parket

nee

Fijne en geluidsarme afwerking van zacht- en 
hardhout, OSB, bekistingshout, spaanplaat, 

composietmateriaal, duplex-, triplex- en 
multiplexhout, MDF, laminaat en parket

Laminaat

Constructiehout met spijkers en  
betonresten en gasbeton, duplex-, triplex-, 

multiplexhout en balken

nee

Vezelcementplaat, hardie board, samengeperst 
beton,

polyester glasvezel

nee

nee

ja

ja

ja

ja Specialized 
Vezelcement: 
afkortzaag

Alleen afkorten

Afkorten en 
overlangszagen / 

schulpen

Afkortzaag

ja

nee

ja

ja

Tafelzaag

Aluminium, koper, messing, brons, andere non-
ferro metalen, HPL, plastic en kunststoffen

nee

ja Specialized 
Aluminium: 
afkortzaag

nee

Metaal: draadeind, 
dunwandig profiel, 

pijp en buis

Hout / specifieke 
materialen / 

non-ferro metalen

ja

RVS: draadeind, 
dunwandig profiel, 

pijp en buis

nee

Fijne en geluidsarme afwerking van zacht- 
en hardhout , spaanplaat, OSB, duplex-,  

triplex- en multiplexhout, MDF, laminaat, 
parket en bekistingshout

ja Quiet & Clean 
Hout: 
tafelzaag

Zachthout/fijn afkorten, duplex-,  
triplex- en multiplexhout, MDF,  

bekistingshout (betonplex)

ja
Hout: 
tafelzaag

Zacht- en hardhout, 
balken, duplex-, triplex- 

en multiplexhout

ja
Hout: 
cirkelzaag

Cirkelzaag

nee

Zacht- en hardhout, geplastificeerd 
en gefineerd hout, 

duplex-, triplex- en multiplexhout

ja
Mforce: 
cirkelzaag

nee

Bekistingshout (betonplex), hout met  
spijkers, constructiehout,

hout met betonresten en spaanplaat

ja Specialized 
Bouw: 
cirkelzaag

nee

Constructiehout met spijkers en 
betonresten en gasbeton, 

duplex-, triplex- en multiplexhout en balken

ja Specialized Tip 
Embedded 
Hout: cirkelzaag

nee

Vezelcementplaat, hardie board, 
samengeperst beton,
polyester glasvezel

ja Specialized 
Vezelcement: 
cirkelzaag

nee

Aluminium, koper, messing, brons en 
andere non-ferro metalen, 

HPL, plastic en kunststoffen

ja Specialized 
Aluminium: 
cirkelzaag

nee

Sandwichpanelen van staal 
(dikte 0,4 -  1,0 mm) en polyurethaan

ja Specialized 
Sandwichpanel: 
cirkelzaag

Zacht- en hardhout, geplastificeerd en gefineerd 
hout, duplex-, triplex- en multiplexhout, 

spaanplaat, OSB, composietmateriaal, MDF, 
laminaat, 

parket en bekistingshout

ja
Specialized: 
invalcirkelzaag

Accu cirkelzaag

ja Zacht- en 
hardhout, latten, 
duplex, triplex- en 

multiplexhout

ja Specialized 
Accu hout: 
cirkelzaag

Metaal: plaat, 
dunwandig profiel, 

pijp en buis

ja Specialized 
Metaal: 
cirkelzaag

RVS: plaat, 
dunwandig profiel, 

pijp en buis

ja
RVS: 
cirkelzaag

nee

Specialized 
Metaal: 
afkortzaag

Specialized
RVS: 
afkortzaag

MDF

ja
MDF: 
tafelzaag

ja

Aluminium, koper, messing, brons, andere non-
ferro metalen, HPL, plastic en kunststoffen

Specialized 
Aluminium: 
tafelzaag

Laminaat
Specialized 
Laminaat: 
cirkelzaag

ja

Accu afkortzaag
Fijn en snelle af-

werking van zacht- 
en hardhout

ja Specialized
Accu hout: 
afkortzaag

ja

ja

nee

ja

nee

nee

nee

ja Specialized 
Accu:
invalcirkelzaag

Invalcirkelzaag
Inval, afkorten en 
overlangszagen / 

schulpen

ja ja

nee

Afkorten en 
overlangszagen / 

schulpen

ja Hout / specifieke 
materialen / 

non-ferro metalen

jaja

nee

neenee

nee

ja

Cirkelzaagbladen

Voor bewerkingen die in het zwart zijn beschreven is het zaagblad uitermate geschikt en voor 
bewerkingen die in het grijs zijn beschreven is het zaagblad geschikt.


