
Sasuga
•	 Dé	oplossing	voor	het	snijden	van	

isolatiemateriaal
•	 Oersterk	mes	met	390	mm	gebogen	blad	
•	 Snijdt	glaswol,	steenwol,	hennep,	katoen,	

vlas,	wol,	purschuim	rond	kozijnen	en	
pijpisolatie	rond	buizen

•	 Met	beschermhoes

     Speciale 
zagen

Al 70 jaar lang maken wij handzagen, met uiter-
ste toewijding en de meest moderne know-how. 
Op basis van deze ervaring, doorgegeven van 
generatie op generatie, hebben we een fantasti-
sche reputatie opgebouwd.
 
Door de speciale legeringen, onze kennis van de 
verschillende bewerkingen van het metaal en de 
technische aspecten van de verschillende soor-
ten vertanding verkiezen veeleisende gebruikers 
onze zagen boven alle andere.
 
Of u nu meubelmaker, timmerman, klusjesman, 
standbouwer, dakwerker, parketlegger, loodgie-
ter of  eenvoudigweg in uw tuin bezig bent – wel-
kom in de wereld van Silky! Voor elke doelgroep 
zijn er speciale zagen ontwikkeld.

Katanaboy
•	 De	zaag	van	de	Samurai
•	 Handgreep	kan	met	beide	handen	

vastgehouden	worden	
•	 Uniek,	50	cm	lang	zaagblad	voor	dikke	

takken,	balken	of	boomstammen
•	 Mirai-Me	vertanding	-	5	tanden	per	30	mm
•	 Zaag	is	in	ingeklapte	stand	66	cm	lang
•	 Een	schoudertas	wordt	meegeleverd

Woodboy
•	 De	zaag	voor	de	meubelmaker	en	parketlegger
•	 Inklapbaar	en	in	twee	standen	instelbaar,	uw	

handen	zijn	altijd	vrij	van	het	zaagwerk
•	 Vertandingen	van	26	en	32	tanden	per	30	mm
•	 Maakt	perfect	afgewerkte	zaagsnede
•	 Ook	leverbaar	met	een	zeer	dun	blad	en	

rugversterking	(Dozuki)	om	zwaluwstaart-
verbindingen	te	zagen

                MiniMini2
•	 Compacte,	handige	zaag,	

veelzijdig	te	gebruiken	voor	
modelbouw,	maar	ook	voor	
installatiewerkzaamheden	of	
in	de	werkplaats

•	 Totale	lengte	270	mm
•	 3	modellen:	
•	 	 geel	voor	hout				

	 groen	voor	kunststof		
	 blauw	voor	metaal

•	 SK4	staallegering:	extra	
slijtvast

www.silky-europe.com
www.silky-europe.com

www.silky-europe.com
Gamma van meer dan 100 modellen

Omschrijving Bladlengte Vertanding Toepassing
MiniMini2 Geel 150 mm

Groen 150 mm
Blauw 150 mm

24 / 30 mm
24 / 30 mm
42 / 30 mm

Hout
Plastic
Metaal

Woodboy 240 mm
240 mm

26 / 30 mm
32 / 30 mm

Schrijnwerker
Meubelmaker

Woodboy Dozuki 240 mm 32 / 30 mm Meubelmaker

Omschrijving Bladlengte Vertanding Toepassing
Katanaboy 500 mm 5 / 30 mm Zagen van grote delen

Omschrijving Bladlengte Vertanding Toepassing
Sasuga 390 mm - Isolatiemateriaal



Vertanding zonder zetting/ Ingeslepen 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.	

Inductie harding	 –	 de	 spitsen	 van	 de	 tanden	 worden	
slechts	 een	 fractie	 van	een	 seconde	 verhit	 tot	 een	heel	 hoge	
temperatuur.	Vermits	alleen	de	spits	of	het	snijgedeelte	van	de	
tand	 verhard	wordt,	 behoudt	 de	 rest	 van	de	 tand	en	het	 blad	
haar	 kwaliteit	 en	 flexibiliteit,	 waardoor	 onze	 zagen	 drie	 keer	
langer	meegaan	ten	opzichte	van	klassieke	europese	zagen.
	
Verchroomd blad	–	de	chroomlaag	op	het	zaagblad	maakt	
de	zaag	sterker	en	verlengd	de	levensduur.	Ze	is	beter	bestand	
tegen	roest	en	hars.
	
Rubberen greep	 –	 De	 rubberen	 grepen	 absorberen	 de	
trillingen,	 geven	 een	 betere	 grip	 in	 natte	 omstandigheden	 en	
voelen	altijd	prettig	aan,	ook	bij	lage	temperaturen.
	
Mirai-Me: de vertanding van de toekomst!	 	Onze	
tanden	zijn	met	precisie	in	het	blad	geslepen	met	elk	4	snijhoeken.		
Ze	staan	garant	voor	een	zuivere	zaagsnede,	zonder	afbreken	
van	het	 hout,	waardoor	 het	 hout	 niet	 splintert	 en	er	 een	 zeer	
fijne,	gladde	zaagsnede	ontstaat.

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

Vouwzagen Silky Technologie

Pocketboy
•	 Compact	maar	indrukwekkend
•	 Geschikt	voor	zaagwerk	waar	of	wanneer	dan	
ook,	altijd	handig	om	bij	u	te	hebben

•	 Geleverd	in	een	handig		
riem-hoesje

                     Oyakata
•	 Economisch	model,	leverbaar	met	of	een	
grove	tand	voor	het	snelle	zaagwerk	of	een	
fijne	tand	voor	specifiekere	zaagklussen

•	 Zeer	geschikt	voor	timmerlieden	in	de	bouw	
of	standbouw

•	 Aluminium	handgreep	met		
rubber	omkleed

      Bigboy
•	 Professionele	zaag	voor	grotere	zaagklussen
•	 Zaag	met	perfecte	balans	tussen	het	zaagblad	
en	de	met	rubber	omklede	aluminium	
handgreep Tsubasa

•	 Leverbaar	met	drie	verschillende	
vertandingen	van	respectievelijk	14,	18	en	
22	tanden	per	30	mm

•	 Voor	de	meubelmaker	of	de	timmerman	met	
fijner	zaagwerk

•	 Mooi	snijresultaat	bij	veel	houtafname,		
snel	zaagwerk

Hibiki Ryoba
•	 Dubbelzijdig	getande	zaagblad,	aan	de	ene	kant	

voor	het	afkorten	en	de	aan	de	andere	kant	voor	
het	schulpen

•	 De	zaag	voor	de	meubelmaker,	perfect	om	
verbindingen	te	zagen	

•	 Geleverd	met	sterke	riemholster	met	snelsluiting

Holsterzagen

                         Gomboy7
	 Comfortabele	rubberen	handgreep	
•	 Bladen	verkrijgbaar	met	verschillende	vertandingen	

voor	verschillende	zaagklussen
•	 Geleverd	met	een	sterke	riemholster	met	snelsluiting
•	 Ook	verkrijgbaar	als	vouwmodelVerchroomd blad

- langere levensduur
Impuls harding
-  soepel blad, harde tandspitsen
-  beter rendement en sterk ver-

minderd risico op bladbreuk

Vertanding zonder zetting
-  dunnere zaagsnede, daardoor 

gemakkelijker en sneller zagen

Vertanding Mirai Me
-  zuivere zaagsnede voor een 

mooie afwerking

Rubberen greep
- glijdt niet
- minder trillingen
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Omschrijving Bladlengte Vertanding Toepassing
Tsubasa 285 mm

285 mm
285 mm

14 / 30 mm
18 / 30 mm
22 / 30 mm

Timmerman
Schrijnwerker
Meubelmaker

Omschrijving Bladlengte Vertanding Toepassing
Hibiki Ryoba 210 mm 22 en 19 / 30 mm Meubelmaker

Omschrijving Bladlengte Vertanding Toepassing
Gomboy7 300-14 300 mm 14 / 30 mm Timmerman, lood-

gieter, standbouwer
Gomboy7 300-10 300 mm 10 / 30 mm Dakwerker
Gomboy7 240-10 240 mm 10 / 30 mm Hovenier
Gomboy7 270-8 270 mm 8 / 30 mm Hovenier
Gomboy7 300-6 300 mm 6 / 30 mm Bosbouw

Omschrijving Bladlengte Vertanding Toepassing

Pocketboy 170-10
Pocketboy 170-26

170 mm
170 mm

10 / 30 mm
26 / 30 mm

Diverse doeleinden
Diverse doeleinden

Oyakata 270-10 

Oyakata 270-20

270 mm

270 mm

10 / 30 mm

20 / 30 mm

Hovenier, dakwerker, 
timmerman, lood-

gieter, standbouwer
Meubelmaker, 

timmerman

Bigboy 360-10
Bigboy 360-13

360 mm
360 mm

10 / 30 mm
13 / 30 mm

Hovenier, dakwerker
Timmerman, 
dakwerker


