
PROFESSIONALS AT WORK

“Makita’s nieuwe technologisch 
geavanceerde serie diamantschijven”

Segment design. Makita introduceert nieuwe 
segmentvormen welke eerst zijn voorgevormd, 
dan koud geperst en vervolgens gebakken bij 
zeer hoge temperatuur en onder grote druk. Ieder 
segment ondergaat een kwaliteitscontrole om aan 
de vereiste standaards te voldoen. De segmenten 
worden met de laser gelast op het kernblad. 
Quasar segmenten hebben een ‘M’ vorm met 
een hoogte van 12mm, de Comet segmenten zijn 
in trapvorm en hebben een hoogte van 10mm. 
De unieke segmentvorm zorgt voor een beter 
aansnijden bij het opstarten, vermindert wrijving en 
verbetert de afkoeling.

Afkoelingsgaten. Een diamant zaagblad 
koel houden tijdens werking zal uitzetting van 
het kernblad verhelpen en een vlotte zaagsnede 
verzekeren. Aanwezigheid van afkoelingsgaten in 
het kernblad verbetert ook de zichtbaarheid van 
de operator bij werking.afkoelingsgaten in het 
kernblad verbetert ook de zichtbaarheid van de 
operator bij werking.

Versterkte kern rond asgat. Voor de 
versterking van de kern rond het asgat wordt 
een zachte metalen binnenkern gebruikt. Deze 
vermindert de trillingen van het zaagblad, verlaagt 
het geluid bij werking en staat garant voor een 
ongeëvenaarde kwalieteit en zaagcomfort voor de 
operator. Een stabiel zaagblad snijdt sneller, zorgt 
voor een propere zaagsnede en moet minder 
materiaal verwijderen waardoor de levensduur van 
een zaagblad aanzienlijk toeneemt.

Het Cosmos-systeem: Makita 
biedt u vandaag de dag een 

universele benadering voor de keuze van 
een diamantzaagblad. Een brede waaier 
van zaagbladen voor elke job en ieders 
budget. 

3DDG technologie: een geavanceerde 
hoogtechnologische methode 
voor de fabricage van segmenten. 

Deze techniek maakt het mogelijk om de 
diamantkorrels gelijkmatig te verdelen in 
een segment volgens een driedimensionaal 
patroon wat zich vertaalt in uitmuntende 
prestaties in vergelijking met een 
willekeurige spreiding van de korrels. De 
perfecte controle over de plaatsing van een 
diamantkorrel in een segment vertaalt zich 
in betere snijprestaties (tot 50% sneller) 
en langere levensduur (tot 30% hoger) ten 
opzichte van klassieke diamantzaagbladen.

STEALTH technologie: een nieuwe 
technologie die gebruik maakt van 
gelamineerde bladen. Deze bladen 

verminderen aanzienlijk de resonantie, 
draaien zachter rond en zijn heel stabiel 
met een snelle en zuivere zaagsnede als 
resultaat. Bladen met Stealth technologie 
zijn uitermate geschikt om te gebruiken 
op bouwwerven en openbare plaatsen om 
de mens te beschermen tegen schadelijke 
geluidsoverlast.  

Zoek de geschikte diamantschijf voor u

SNELLER EN DUURZAMER
Een nieuwe, technologisch geavanceerde 
serie diamantschijven. 50% sneller, 30% 
duurzamer dan traditionele schijven.

Graniet	 **	 **	 *	 *	
Harde	bakstenen	 **	 **	 *	 *	
Harde	kleiproducten	 ***	 ***	 *	 *	
Gebakken	aarde	klinkers	 ***	 ***	 *	 *	
Gresbuis		 ****	 ****	 *	 *	
Harde	bakstenen		 ****	 ****	 *	 *	
Kleidakpannen	 *****	 ****	 *	 *	
Middelharde	bakstenen		 *****	 ****	 **	 **	 *
Hard	leisteen		 *****	 ****	 **	 **	 *
Terrazzo		 *****	 ****	 **	 **	 *
Gewapend	silex	beton		 *****	 ****	 ***	 ***	 *
Harde	kalksteen		 *****	 ****	 ***	 ***	 *
T-balken	van	beton		 *****	 ****	 ****	 ***	 *
Betonnen	stoepranden		 *****	 ****	 ****	 ***	 *
Betonblokken		 *****	 ***	 ****	 ***	 **
Betonnen	lateien		 *****	 ***	 ****	 ***	 **
Cellen	beton		 *****	 ***	 ****	 ***	 **
Zachte	bakstenen		 ****	 **	 ****	 **	 **
Zacht	leisteen		 ****	 **	 ****	 **	 **
Betonnen	dakpannen		 ***	 **	 ****	 **	 **
Hard	zandsteen		 ***	 *	 ***	 *	 *
Zacht	zandsteen		 **	 *	 ***	 *	 *
Wegbeton		 **	 *	 **	 *	
Asfalt	op	beton		 **	 *	 *	 *	
	Diamak, universeel gebruik

Een gesegmenteerde schijf van instapkwaliteit voor algemeen gebruik. Geschikt voor diverse bouwmaterialen zoals 
stenen en plavuizen, kalkzandsteen, dakpannen en leien. De segmenten zijn gesinterd en hebben een hoogte van 7mm.

Bestelnummer D mm  S mm B mm  Ring mm Eigenschappen Prijs in €	

P-34665	 115	 7	 22,23	 115	 	 Gesinterde	schijf	 	
P-45761	 125	 7	 22,23	 125	 	 Gesinterde	schijf	 	
P-44155	 230		 7	 22,23	 230	 	 Gesinterde	schijf	
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Segment hoogte 

Geschikt voor droog  
en nat gebruik
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Quasar, 3DDG met topprestatie, all in one

Een gesegmenteerde schijf met lasergelaste segmenten, hoogte 12mm. De segmenten zijn gemaakt met een 
geavanceerde productietechniek, 3DDG technologie. Deze techniek maakt het mogelijk om de diamantkorrels 
gelijkmatig te verdelen in het segment volgens een drie dimensionaal patroon. De segmenten hebben een speciale 
‘M’ vorm, wat zorgt voor een betere snijprestatie van bij de aanvang. Deze diamantschijf heeft uitsparingen met een 
speciale vorm, heeft een verstekte kern rond het asgat en beschikt over afkoelingsgaten. Stealth technologie, welke 
zorgt voor minder vibraties en een lager geluidsniveau, is in optie verkrijgbaar. Deze industriële kwaliteitsschijf zaagt 
werkelijk alles: gewapend beton, alle harde steensoorten, baksteen, kalkzandsteen, staal en gietijzer.   

Bestelnr. D mm  S mm B mm Ring mm Eigenschappen Prijs in €	

B-12697	 125	 10	 22,23	 	 Afkoelingsgaten	 	
B-12706	 230	 12	 22,23	 	 3DDG,	afkoelingsgaten,	verstevigde	kern	 	
B-13437	 350		 12	 25.4	 20	 33DDG,	afkoelingsgaten,	verstevigde	kern	 	
B-13443	 400		 12	 25.4	 20	 3DDG,	afkoelingsgaten,	verstevigde	kern	
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Laser gelaste segmenten

Segment hoogte 

Segmenten hebben een speciale 
‘M’ vorm, wat zorgt voor een betere 
snijprestatie van bij de aanvang.

Geschikt voor droog  
en nat gebruik.

Segmenten gemaakt met een 
geavanceerde productietechniek, 
3DDG technologie.

30% langere levensduur 
50% sneller
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Comet enduro, 3DDG met extra features voor all round toepassingen

Een gesegmenteerde schijf met lasergelaste segmenten, hoogte 10mm. De segmenten zijn gemaakt met een 
geavanceerde productietechniek, 3DDG technologie. Deze techniek maakt het mogelijk om de diamantkorrels 
gelijkmatig te verdelen in het segment volgens een drie dimensionaal patroon. De segmenten hebben een ‘getrapte’ 
vorm, wat zorgt voor minder wrijving en een betere koeling. Deze diamantschijf heeft uitsparingen met een speciale vorm 
en beschikt over afkoelingsgaten. Stealth technologie, welke zorgt voor minder vibraties en een lager geluidsniveau, is 
in optie verkrijgbaar.   

Bestelnummer D mm  S mm B mm  Ring mm Eigenschappen Prijs in €

B-12728	 115	 10	 22,23	 	 	 Afkoelingsgaten	 	
B-12734	 125	 10	 22,23	 	 	 Afkoelingsgaten	 	
B-12740	 230		 10	 22,23	 	 	 3DDG,	afkoelingsgaten	 	
B-13493	 350		 10	 25,4	 20	 	 3DDG,	afkoelingsgaten	 	
B-13502	 400	 10	 25,4	 20	 	 3DDG,	afkoelingsgaten	
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ENDURO
Voor een lange levensduur in abrasieve materialen. 
OF
RAPIDE
Snel doorslijpen van hardere bouwmaterialen.

Segment hoogte 

Segmenten hebben een ‘getrapte’ vorm, wat 
zorgt voor minder wrijving en een betere koeling. 

Geschikt voor droog  
en nat gebruik.

Laser gelaste segmenten

Segmenten gemaakt met een geavanceerde 
productietechniek, 3DDG technologie.

30% duurzamer 
50% sneller

Comet rapide, 3DDG voor niet-abrasieve materialen,  
snel doorslijpen

Bestelnummer D mm  S mm B mm  Ring mm Eigenschappen	 Prijs in €

B-12762	 115	 10	 22,23	 	 	 Afkoelingsgaten	 	
B-12778	 125	 10	 22,23	 	 	 Afkoelingsgaten	 	
on	demand	 150	 10	 22,23	 	 	 Afkoelingsgaten	 	 	
B-12784	 230		 10	 22,23	 	 	 3DDG,	afkoelingsgaten	 	
B-13552	 350		 10	 25,4	 20	 	 3DDG,	afkoelingsgaten	 	
B-13568	 400	 10	 25,4	 20	 	 3DDG,	afkoelingsgaten

Comet turbo, voor harde materialen zoals graniet,  
natuursteen, terrazzo, ...

Bestelnummer D mm  S mm B mm  Ring mm Eigenschappen Prijs in €	

B-12980	 115	 7	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	 	
B-12996	 125	 7	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	 	
B-13007	 150		 7	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	 	
B-13013	 175	 7	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	 	
B-13035	 230	 8	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	

Comet volleband schijf voor tegels

Bestelnummer D mm  S mm B mm  Ring mm Eigenschappen Prijs in €	

B-13063	 80	 5	 15	 	 	 Standaard	kernblad	 	
B-13085	 115	 5	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	 	
B-13091	 125	 5	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	 	
B-13116	 175	 5	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	 	
B-13138	 230	 5	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	

Comet voegenschijf

Bestelnummer D mm  S mm B mm  Ring mm Eigenschappen Prijs in €	

B-13253	 125	 6,5	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	

Neutron, 3DDG voor hardere bouwmaterialen

Een gesegmenteerde schijf met lasergelaste segmenten, hoogte 10mm. De segmenten zijn gemaakt met een 
geavanceerde productietechniek, 3DDG technologie. Deze techniek maakt het mogelijk om de diamantkorrels 
gelijkmatig te verdelen in het segment volgens een drie dimensionaal patroon. Deze industriële kwaliteitsschijf is 
uitermate geschikt voor het snel doorslijpen van hardere bouwmaterialen.

Bestelnummer D mm  S mm B mm  Ring mm Eigenschappen	 Prijs in €	

B-12946	 115	 10	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	 	
B-12952	 125	 10	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	 	
B-12968	 230		 10	 22,23	 	 	 3DDG,	standaard	kernblad	 	
B-13649	 350		 10	 25,4	 20	 	 3DDG,	standaard	kernblad	 	
B-13655	 400	 10	 25,4	 20	 	 3DDG,	standaard	kernblad
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Segmenten gemaakt met een 
geavanceerde productietechniek, 
3DDG technologie.

30% langere levensduur 
50% sneller

Rapide
Snel doorslijpen van  
hardere bouwmaterialen.

Segment hoogte 

Laser gelaste segmenten

Geschikt voor droog  
en nat gebruik

Diamak+, lasergelast voor universeel gebruik

Een gesegmenteerde schijf met lasergelaste segmenten, hoogte 7mm, voor algemeen gebruik. Geschikt voor de 
meeste bouwmaterialen.

Bestelnummer D mm  S mm B mm  Ring mm Eigenschappen Prijs in €	

B-16900	 115	 7	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	 	
B-16916	 125	 7	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	
B-16922	 230		 7	 22,23	 	 	 Standaard	kernblad	
B-13297	 350		 7	 25,4	 20	 	 Standaard	kernblad	
B-13306	 400	 7	 25,4	 20	 	 Standaard	kernblad
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Segment hoogte 

Laser gelaste segmenten

Geschikt voor droog  
en nat gebruik


