
Specials

Omschrijving Bladlengtes Gebruik

Yoki 270 mm Klimplanten, struiken, dichte begroeiing

Ono 120 mm Boomstukken en houtblokken

Omschrijving Bladlengte Vertanding Gebruik

Katanaboy 500 mm 5 / 30 mm Boomstukken en 
balken

Omschrijving Bladlengtes Vertanding Gebruik

Tsurugi 200, 300, 400 mm 8 of 10 / 30 mm Vers of droog hout

Tsurugi Curve 210, 270, 330 mm 7,5 of 10 / 30 mm Vers of droog hout

Snoeien tot wel 

9 meter hoog! Alle onderdelen zijn 

los verkrijgbaar
!

Telescopische
stokzagen 

Silky heeft al bijna 100 jaar ervaring in het maken van 
handzagen, altijd met de grootste toewijding en volgens 
de modernste technieken. Op basis van deze ervaring, 
doorgegeven van generatie op generatie, heeft Silky een 
uitstekende reputatie opgebouwd.
 
De speciale legeringen, de kennis van de verschillende 
bewerkingen van het metaal en de technische aspecten 
van de verschillende soorten vertanding maken dat veel-
eisende gebruikers Silky zagen boven alle andere ver-
kiezen.
 
Wat uw vak ook is: bosbouwer, boomsnoeier, hovenier 
en boomklimmer – Silky ontwikkelt speciale zagen voor 
iedereen. Welkom in de wereld van Silky! 

Longboy
-  Inklapbaar blad voor 

gemakkelijk transport
-  Vertanding 7,5
-  3 stokdelen
- Met sikkel

Telescopische
stokzagen 

-  Inklapbaar blad voor 
gemakkelijk transport

-  Vertanding 7,5
-  3 stokdelen
- Met sikkel

-  Inklapbaar blad voor 
gemakkelijk transport

-  Vertanding 7,5
-  3 stokdelen
- Met sikkel

Forester
-  Verkrijgbaar in 2 lengtes 
-  Vertanding 7,5 (Mirai-Me)
-  3 stokdelen
- Met sikkel

-  Verkrijgbaar in 2 lengtes 
-  Vertanding 7,5 
-  3 stokdelen
- Met sikkel

Zübat
-  Verkrijgbaar in 3 lengtes 
-  Vertanding 7,5 (Mirai-Me)
- Ultra licht en rigide
-  2 stokdelen

Snoeien tot wel 

9 meter hoog!

Zübat
-  Verkrijgbaar in 3 lengtes 
-  Vertanding 7,5 
- Ultra licht en rigide
-  2 stokdelen

Hayauchi
-  Verkrijgbaar in 4 lengtes 
- Voor zwaar snoeiwerk
-  Vertanding 6,5
- Met stootmes en sikkel
-  1, 2, 3 of 4 stokdelen

stokzagen 

Snoeien tot wel 

-  Verkrijgbaar in 4 lengtes 
- Voor zwaar snoeiwerk
-  Vertanding 6,5

Tsurugi

Katanaboy

Yoki en Ono

Ono

Yoki

-  Spits uitlopend blad 
-  Rechte en gebogen zagen
-  In 6 lengtes en 2 vertandingen
-  Genki-greep,  dempt trillingen 

maximaal
-  Zeer geschikt voor het 

werken in dichte begroeiing

-  Langste vouwzaag ter wereld
-  Voor zwaar snoeiwerk
- Met schoudertas

      -  Licht van gewicht
- Ideaal om snel te snoeien
- Handig tijdens kamperen
-  Genki-greep, dempt de terugslag 

naar de hand maximaal
- Met beschermhoes

In 6 lengtes en 2 vertandingen-  
-  Genki-greep,  dempt trillingen 

-  Zeer geschikt voor het 
werken in dichte begroeiing

-  Genki-greep,  dempt trillingen -  Genki-greep,  dempt trillingen -  Genki-greep,  dempt trillingen -  Genki-greep,  dempt trillingen 

-  Zeer geschikt voor het 
werken in dichte begroeiing

-  Genki-greep,  dempt trillingen 

-  Zeer geschikt voor het 

-  Genki-greep,  dempt trillingen 

-  Zeer geschikt voor het 

-  Langste vouwzaag ter wereld-  Langste vouwzaag ter wereld

Ono

Omschrijving Bladlengtes

Ono

- Handig tijdens kamperen
-  Genki-greep, dempt de terugslag 

Yoki en Ono

      -  Licht van gewicht
- Ideaal om snel te snoeien

-  Genki-greep, dempt de terugslag 
naar de hand maximaal

- Met beschermhoes

Yoki
      -  Licht van gewicht
- Ideaal om snel te snoeien
- Handig tijdens kamperen
-  Genki-greep, dempt de terugslag 

Yoki
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Een gamma van meer dan 100 modellen

Omschrijving Max. 
lengte

Min. 
lengte Vertanding Bijzondere kenmerken

Longboy 3.60 m 1.45 m 7,5 / 30 mm - Bladen van SK4 staallegering, 
verchroomd ter bescherming 
tegen roest en hars

- Stokken van geanodiseerd 
aluminium, met ovaal profi el 
voor een absolute stijfheid

- Dubbel blokkeersysteem 
vermijdt elke speling

- Zachte rubberen wikkel-greep 
dempt trillingen 

- Voorzien van stootkussen 
onderaan de stok, beschermt 
tegen vallen en stoten

- Met holster voor het zaagblad

Forester 3.08 m
4.59 m 

1.67 m
2.15 m 7,5 / 30 mm

Zübat
2.70 m
3.30 m
3.90 m

1.75 m
2.05 m
2.35 m

7,5 / 30 mm

Hayauchi
2.44 m
3.67 m
4.90 m
6.30 m

2.44 m
2.28 m
2.35 m
2.44 m

6,5 / 30 mm

Sintung 
rupsenschaar

Te monteren op de Hayauchi ipv het zaagblad, 
knipt tot Ø 50 mm

www.silky-europe.com
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Sugoi

Zübat

-  Fantastische 
capaciteit in vers hout

-  In sterke beenholster
-  Speciaal geschikt

voor professioneel gebruik / privé-
gebruikers met ervaring

-  Zagen met gebogen zaagblad 
voor meer rendement

-  Zeer snelle zaag in 
vers (vertanding 7,5)
én hard / droog hout 
(vertanding 10)

-  Incl. sterke riemholster 
met snelsluiting

Vouwzagen Technologie Holsterzagen

F180 180-8

Super Accel 21 
210-7,5

240-7,5
Ultra Accel Curve

Omschrijving Bladlengte Vertanding Gebruik

Gomtaro grof 180, 210, 240, 270 
en 300 mm 8 / 30 mm Vers hout

Gomtaro fi jn 240, 270 en 300 mm 13 / 30 mm Droog hout
Gomtaro wortel 240 mm 8 / 30 mm Wortels

Gomtaro 
Pro-Sentei 240 en 300 mm 8 / 30 mm (vooraan op 

het blad 14 / 30 mm) Vers hout

Gomtaro 
Nidangiri 270 mm 8 / 30 mm (bovenkant 

van het blad 10 / 30 mm) Vers hout

F180 180-8

Super Accel 21 
210-7,5

Super Accel 21 

voor meer rendement
-  Zeer snelle zaag in 

-  

Zübat
-  Zagen met gebogen zaagblad 

voor meer rendementvoor meer rendement

Sugoi

-  Fantastische 
capaciteit in vers hout

-  Speciaal geschikt
voor professioneel gebruik / privé-
gebruikers met ervaring
voor professioneel gebruik / privé-

capaciteit in vers hout
-  In sterke beenholster
-  Speciaal geschikt

-  Fantastische 

-  In sterke beenholster
-  Speciaal geschikt

-  Fantastische 

Pocketboy 170-10

-  Compact maar 
indrukwekkend

-  Voor algemeen snoeiwerk, maar 
ook voor in het bos, voor jagers en 
kampeerders

-  Met handig 
riem-hoesje

-   Economisch model 
in het Silky gamma

-  Geschikt voor uiteenlopend 
snoeiwerk in de tuin

- Kunststof greep

-  Uitstekende balans tussen 
formaat en rendement

-  Ligt perfect in de hand
-  Grove vertanding

-  Voor bovenhands
    snoeien met een hoge snelheid
-  Gebogen zaagblad voor natuurlijke 

neerwaartse druk

Niet-gezette vertanding – De zaagbladen zijn gemaakt 
van het hoogwaardig carbon-metaal SK-4 en met laser 
uitgesneden. De tanden worden in de bladdikte ingeslepen, er 
is geen zetting! Dit verleent onze zagen het gemak waarmee 
gezaagd kan worden, en de verbazende precisie en snelheid. 
De tanden van klassieke Europese zagen zijn gezet, d.w.z. de 
punten staan buiten de bladdikte, welke meer weerstand in 
het hout veroorzaakt bij het zagen en dus ook meer kracht en 
moeite. 

Impuls harding – De punten van de tanden worden 
slechts een fractie van een seconde verhit tot een zeer hoge 
temperatuur. Omdat alleen de punt (oftewel het snijgedeelte) 
van de tand verhard wordt, behoudt de rest van de tand en het 
blad haar kwaliteit en fl exibiliteit, waardoor Silky zagen drie keer 
langer meegaan ten opzichte van klassieke Europese zagen.

Verchroomd blad – De chroomlaag op het zaagblad maakt 
de zaag sterker en verlengt de levensduur. Het blad is beter 
bestand tegen roest en de effecten van hars.

Rubberen greep – De rubberen grepen absorberen 
trillingen, geven een betere grip in natte omstandigheden en 
nemen dadelijk de lichaamstemperatuur aan onder koude 
omstandigheden.

"Mirai-Me" - De vertanding van de toekomst! De tanden zijn 
met precisie in het blad geslepen met elk 4 snijhoeken. Ze 
staan garant voor een zuivere zaagsnede, zonder afbreken van 
de schors, zodat ziekten vermeden worden en de zaagwonde 
sneller herstelt.

Alle zaagbladen zijn vervangbaar. Vertanding = aantal tanden per 30 mm.

Gebogen zaagblad voor natuurlijke 
neerwaartse druk

Ultra Accel Curve

-  Voor bovenhands
    snoeien met een hoge snelheid

Gebogen zaagblad voor natuurlijke 
    snoeien met een hoge snelheid
-  Gebogen zaagblad voor natuurlijke 

neerwaartse druk

Gomtaro
-  Comfortabele rubberen 

greep rond het blad

- Uitwisselbare bladen
-  Incl. sterke riemholster met 

snelsluiting

- Uitwisselbare bladen
-  Incl. sterke riemholster met 

Gomtaro
-  Comfortabele rubberen 

greep rond het bladgreep rond het blad

- Uitwisselbare bladen

Omschrijving Bladlengtes Vertanding Gebruik

Sugoi 360 360 mm 6,5 / 30 mm Vers hout
Sugoi 420 420 mm 6,5 / 30 mm Vers hout

Omschrijving Bladlengtes Vertanding Gebruik

Zübat grof 240, 270, 300, 330 
en 390 mm 7,5 / 30 mm Vers hout

Zübat fi jn 330 mm 10 / 30 mm Hard en 
droog hout

recht zaagbladrecht zaagblad

recht zaagblad

recht zaagblad

gebogen zaagblad

gebogen zaagbladgebogen zaagblad
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Ook verkrijgbaar 
met 

grove, fi jne of extra 

fi jne vertanding

- Kunststof greep- Kunststof greep

Ook verkrijgbaar 
met 

fi jne vertanding

-  Grove vertanding

Ook verkrijgbaar 
met 

fi jne vertanding

Ook als “Straight” 

(recht) of “Taiko” 

(gespiegeld gebogen)

Impuls harding
- Soepel blad, maar harde punt
-  Beter rendement en sterk ver-

minderd risico op bladbreuk

Vertanding zonder zetting
-  Gemakkelijker en sneller 

zagen

Verchroomd blad
- Langere levensduur
-  Minder harsafzetting op het 

blad (corrosie)

Vertanding Mirai-Me
-  Zuivere zaagsnede om het 

herstel van de plant / boom /
struik te bespoedigen

Rubberen greep
- Glijdt niet
- Minder trillingen

minderd risico op bladbreukblad (corrosie)

Vertanding zonder zetting
-  Gemakkelijker en sneller 

zagen

Vertanding Mirai-Me
-  Zuivere zaagsnede om het 

herstel van de plant / boom /
struik te bespoedigen
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Omschrijving Bladlengtes Vertanding Gebruik

Pocketboy 170 mm 10 / 30 mm Droog en hard hout

F180 180 mm 8 / 30 mm Vers hout

Super Accel 21 210 mm 7,5 / 30 mm Vers hout

Ultra Accel Curve 240 mm 7,5 / 30 mm Vers hout


