
KOPPELINGEN 
Multiblade Universeel 

Deze koppeling is geschikt voor o.a. de volgende Multitools: 
Fein Multimaster, Bosch, Makita, Milwaukee, Einhell, Würth EMS 10, EMS 350, Ferm, 

AEG, Skil, Craftsman, Dremel, Worx, Workzone, Topcraft, Powerplus, Hitachi. 

Multiblade Super 

Deze koppeling is geschikt voor o.a. de volgende Multitools: 
Würth EMS 2.0, EMS 1.6, DMS 2 Fein Supercut, Festool Vecturo. 

http://www.multiblade.nl/


ZAGEN 
Multiblade MB37(S) Bi-metalen zaagblad 

Bi-metalen zaagblad 
Dit Bi-metalen zaagblad is halfrond, de diameter van dit blad is 

80 mm en heeft een fijne vertanding. Doordat deze half rond is 

kan er tot in de hoek worden gezaagd. 

Multiblade MB86(S) Lang zaagblad 

Lang zaagblad 
Lang zaagblad met fijne vertanding. De lengte van het blad is 

78mm en een breedte van 42 mm. 

Multiblade MB83(S) Precisie zaagblad 

Precisie zaagblad smal 
Precisie zaagblad met een dubbele vertanding ook wel japan- 

szaagblad genoemd hiermee kan op hoge snelheid worden 

gezaagd. Dit blad heeft een breedte van 35 mm en een lengte 

van 40 mm. 

Multiblade MB71(S) Bi-metalen zaagblad 

Bi-metalen zaagblad 
Bi-metalen zaagblad Dit zaagblad heeft een extra fijne vertand- 

ing waardoor hier ook metalen mee gezaagd kunnen worden.  

De afmetingen van dit blad zijn lengte 55mm en een breedte van 

28mm. 

Multiblade MB24(S) Bi-metalen zaagblad 

Bi-metalen zaagblad recht 
Bi-metalen zaagblad van Multibade waardoor deze snel dwars 

door metaal, gipsplaten, hout en kunststof gaat. De lengte van 

dit zaagblad is 45 mm en 35 mm breed. 

hout - metaal tot 2mm - koper - aluminium - spijkers - pvc - kunststof 

hout - pvc - kunststof 

hout - pvc - kunststof 

hout - metaal tot 2mm - koper - aluminium - spijkers - pvc - kunststof 

hout - metaal tot 2mm - koper - aluminium - spijkers - pvc - kunststof 

€ 10,98

€ 8,25 

€ 7,25

€ 8,25

€ 7,95



Multiblade MB85(S) Precisie zaagblad 

Precisie zaagblad breed 
Precisie zaagblad met een extra grove vertanding ook wel japan- 

szaagblad genoemd. Dit blad heeft een breedte van 70 mm en 
een lengte van 42 mm. 

 

Multiblade MB29(S) Breed zaagblad 

Multiblade MB29 zaagblad met een normale  vertanding 

Dit blad heeft een breedte van 70 mm en een lengte van 42 mm. 
Dit blad is geschikt voor het zagen in hout, gipskarton en kun- 

stof. 

SLIJPEN 
Multiblade MB26(S) Diamant zaagblad 

Diamant zaagblad rond 
Een diamant zaagblad voor het uitslijpen van bijvoorbeeld voe- 

gen, stopverf en het afslijpen van steenachtige materialen zoals 
tegels. 

Multiblade MB101(S) Diamant zaagblad 

Diamant zaagblad 
Een diamant zaagblad voor het uitslijpen van bijvoorbeeld voe- 
gen, stopverf en het afslijpen van steenachtige materialen zoals 
tegels. 

Multiblade MB65(S) Diamant zaagblad 

Diamand zaagblad halfrond 
Een diamant zaagblad met een diameter van 90 mm voor het 

uitslijpen van bijvoorbeeld voegen, stopverf en het afslijpen van 
steenachtige materialen zoals tegels. 

steen - beton - cement 

hout - pvc - kunststof 

hout - kunststof - gipskarton 

steen - beton - cement 

steen - beton - cement 

€ 7,90

€ 7,25

€ 18,00

€ 19,95

€ 21,65



Multiblade MB47(S) Slijpschijf grof 

Slijpschijf halfrond grof 
Slijpschrijf voor een grove bewerking van plamuur, tegelspecie, 

beton, steen. 

SNIJDEN 
Multiblade MB42(S) Lang segmentblad 

Lang segmentblad 
Een lang recht segmentblad geschikt voor het snijden in zachte 
materialen zoals vilt, leer, piepschuim, kitverwijdering, vloerbe- 
dekking- en lijmresten. 

Multiblade MB41(S) Kort segmentblad 

Kort segmentblad 
Een kort segmentblad met een bolle vorm geschikt voor het 

snijden in zachte materialen zoals vilt, leer, piepschuim, kitverwij- 
dering, vloerbedekking- en lijmresten. 

SCHRAPEN 
Multiblade MB46(S) Driehoekvormige rasp 

Driehoekvormige rasp 
Driehoekvormige Rasp voor het verwijderen van bijvoorbeeld 
lijmresten op een cementdekvloer tot bijvoorbeeld tegelijm van 
uw wand. 

 

Multiblade MB45(S) Vingervormige rasp 

Vingervormige rasp 
Vingervormige Rasp voor het verwijderen van bijvoorbeeld lijm- 

resten op een cementdekvloer tot bijvoorbeeld tegelijm van uw 
wand. 

steen - beton - cement - gasbeton 

lijm - kit - linoleum - vilt 

lijm - kit - linoleum - vilt 

steen - hout - beton - lijm - kit 

steen - hout - beton - lijm - kit 

€ 15,95

€ 5,95

€ 5,95

€ 15,95

€ 15,95



SCHUREN 
Multiblade MB72 Korrel 40 Multiblade MB72 Korrel 60 

Schuurpapier k40 

Verpakt per 50 stuks 

€ 26,00 

Schuurpapier k60 

Verpakt per 50 stuks 

€ 26,00

Multiblade MB72 Korrel 80 Multiblade MB72 Korrel 100 

Schuurpapier k80 

Verpakt per 50 stuks 

€ 26,00

Schuurpapier k100 

Verpakt per 50 stuks 

€ 26,00

Multiblade MB72 Korrel 120 Multiblade MB72 Korrel 150 

Schuurpapier k120 

Verpakt per 50 stuks 

€ 26,00

Schuurpapier k150 

Verpakt per 50 stuks 

€ 26,00

Multiblade  MB72  Korrel  180 Multiblade MB50(S) Schuurvoet 

Schuurpapier k180 

Verpakt per 50 stuks 

€ 26,00

Schuurvoet 

€ 5,95
Alle schuurpapier zijn geschikt voor de MB50 
schuurvoet.  
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