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Van gepassioneerde timmerman naar uitvinder van het B-Cut zaagblad. 
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MADE IN ZWITSERLAND
Achter het merk CORAM TOOLS GMBH en het productiebedrijf maRoc GmbH 
schuilt de uitvinder van de B-Cut zaagbladen, Marco Steiger. 

Sinds zijn uitvinding in 1997 van bovengenoemde B-Cut zaagbladen, 
heeft Marco Steiger deze ontwikkeld tot oscillerende zaagbladen voor 
multifunctionele machines. De juiste prijs-kwaliteitsverhouding staat hierbij 
hoog in het vaandel. Om deze reden gebruikt hij alleen de beste materialen 
voor het vervaardigen van deze B-Cut zaagbladen en vertrouwt hij op de 
jarenlange expertise van zijn ervaren personeel.

In het hart van de stad Frauenfeld is de fabriek en het kantoor van de CORAM 
TOOLS GMBH gevestigd. Om de hoge kwaliteit te waarborgen is hier ook het 
R&D laboratorium gevestigd.
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Waarom een bever en wat bedoelen wij met kwaliteit? 
Als symbool van kwaliteit en efficiëntie hebben wij gekozen voor ons 
bever logo.
De B-cut zaagbladen die wij produceren weerspiegelen deze filosofie 
perfect doordat deze met absolute precisie en met hoogwaardige 
materialen geproduceerd worden.
Zwitserse kwaliteit en precisie dragen wij zeer hoog in het vaandel. 
Daarom worden deze twee eigenschappen continu op de proef gesteld 
in ons R&D laboratorium. 

De bever van 
CORAM TOOLS 
GmbH
staat voor ‘Kwaliteit
tegen een eerlijke prijs’



4TWEE OPNAMES VOOR ALLE GANGBARE MACHINES

Hoogste kwaliteit in B-Cut zaagbladen die passen op de meeste ma-
chines
De B-Cut zaagbladen met de multifunctionele-opname kunnen gebruikt 
worden op de meest  voorkomende oscillerende multitools.
De B-Cut zaagbladen met ster-opname kunnen gebruikt worden op de 
grotere machines van Fein en  Würth en sinds kort ook op Festool mul-
titools.
Met zowel de multifunctionele opname als de ster-opname heb je het 
optimale assortiment voor oscillerende multitools.Ster-opnameMultifunctionele-opname

  MAKITA®   SKIL®   EINHELL®  BOSCH®   METABO   MASTERCRAFT®

FABRIKANTEN VAN MACHINES MET DE MULTIFUNCTIONELE OPNAME*



FABRIKANTEN VAN MACHINES MET DE STER-OPNAME
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  RIDGID®  MILWAUKEE®   CRAFTSMAN®FEIN®   AEG®

  FEIN®   WÜRTH®

  CEL®

*En nog meer…

  FESTOOL®



Japanse vertanding: 
Het premium zaagblad van de firma Tajima. Gemaakt van SK 95 
staal, dat met name wordt gekenmerkt door een zeer goede scherp-
te. Door de 3-voudig geslepen vertanding kan dit zaagblad zijn volle 
prestatievermogen ontwikkelen. 

JI -  LIJN // JAPANSE VERTANDING, INDUCTIEF GEHARD
Het nauwkeurige zaagblad

sterk uitvergroot aangezicht15 tpi

1/2  inch
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Toepassing: 
De B-Cut zaagbladen met Japan-
se vertanding worden voorna-
melijk gekenmerkt door een zeer 
zuivere zaagsnede. Daarom zijn 
ze bijzonder geschikt voor het  
gebruik op zichtbare plaatsen,  
zoals het op maat zagen van  

parket, laminaat, plinten, panelen 
en lambriseringen.
Vermijdt hierbij schroeven, spi-
jkers, etc. Ook is dit B-Cut 
zaagblad minder geschikt om  
invallend te zagen.

35 mm / 1 3/8 inch

45 mm / 1 49/64  inch

55 mm / 2 11/64  inch

65 mm / 2 9/16  inch
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Plastic Precies

AluminiumGipsplatenMultiplex

Spijkers Metaal

Hout

niet mogelijk

perfect!
mogelijk

Nauwkeurig



SI - LIJN // SPITSE VERTANDING, INDUCTIEF GEHARD
Het lange zaagblad met hoge snijsnelheid
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Spitse vertanding: 
De symetrische vertanding met 16 t.p.i. worden uitsluitend vervaardigd door Eu-
ropese producenten met dezelfde nadruk op kwaliteit zoals Coram deze nast-
reeft. De symetrische opstelling van de tanden zorgt voor zeer goede zaag-ei-
genschappen.sterk uitvergroot aangezicht16 tpi

1/2  inch
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Toepassing: 
Door de geselecteerde maatvo-
ering van de zaagbladen (32mm 
en 42mm), zijn deze B-cut zaag-
bladen bijzonder goed geschikt 
om invallend te zagen.
De relatief grove vertanding 
voorkomt dat tijdens het zagen 
van multiplex verkleving van 

de tanden plaatsvindt. Dit zorgt 
voor een meer comfortabele ma-
nier van werken met dergelijke 
verlijmde materialen. De grote 
inval diepte ( 77mm) maakt het 
mogelijk pen- en gatverbindin-
gen te vervaardigen. 
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42 mm / 1 21/32  inch

32 mm / 1 17/64  inch

4 53 Max. Niveau 4

Plastic

Precies Aluminium Gipsplaten

Multiplex

Spijkers Metaal

Hout

niet mogelijk

perfect!
mogelijk

Nauwkeurig



Universele vertanding: 
Door het gebruik van een fijne vertanding, 18 t.p.i., die uitsluitend 
worden vervaardigd door Europese producenten, zaagt u zonder 
problemen alle hout en kunststoffen, en zelfs aluminium.

UI - LIJN // UNIVERSELE VERTANDING, INDUCTIEF GEHARD
De allrounder voor zachte materialen

10

sterk uitvergroot aangezicht18 tpi

1/2  inch
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Toepassing: 
Of het nu gaat om het inkorten 
van elektrische leidingen in reeds 
gemonteerde bouwdozen, of het 
snijden van diverse uitsparingen 
of zelfs het verkorten van alumini-
um buizen, al deze toepassingen 
vormen geen probleem voor de 
B-Cut zaagbladen van UI-lijn.
Door de bijzondere vertanding zijn 
deze zaagblaadjes zeer geschikt 

voor het bewerken van kunststof 
en PVC.
Door de veelzijdige toepassingen 
zijn de zaagblaadjes uit de UI-lijn 
de echte allrounders onder B-Cut 
zaagbladen voor zachtere materi-
alen. Alleen voor harde materia-
len zoals staal en spijkers zijn ze 
niet geschikt. 

35 mm / 1 3/8 inch

65 mm / 2 9/16  inch

51
 m

m
 / 

2 1 /6
4 i

nc
h

Plastic

Precies Aluminium Gipsplaten

Multiplex

Spijkers Metaal

Hout

niet mogelijk

perfect!
mogelijk

Nauwkeurig



Bi-metalen vertanding: 
Door het gebruik van kwalitatief zeer hoogwaardig bi-metaal in com-
binatie met de 18 t.p.i.  gegolfde vertanding, zaagt u spijkers/nagels 
en zelfs staal tot 2 mm, maar ook koperen buizen, etc.

UB - LIJN // UNIVERSELE VERTANDING, BI-METAAL
De robuuste allrounder voor alle materialen
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sterk uitvergroot aangezicht18 tpi

1/2  inch
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Toepassing: 
Vanwege de HSS vertanding, 
die sterk doet denken aan een 
ijzerzaag, zijn deze B-Cut zaag-
bladen bijzonder geschikt voor 
het zagen van spijkers, metalen 
platen en zelfs staal tot 2 mm dik. 
Uiteraard  is het ook mogelijk om  
hout en kunststof te bewerken. 
Door de bi-metaal  tanden, heb-
ben deze zaagbladen een zeer 

lange standtijd. Dit alles onder de 
voorwaarde dat u werkt met wei-
nig kracht en een gereduceerd 
motortoerental. Dit heeft een zeer 
positieve invloed op de levensdu-
ur van de B-Cut zaagbladen. De 
levensduur kan verder worden 
verhoogd door het gebruik van 
snijolie.

28 mm / 1 7/64  inch

43 mm / 1 11/16  inch
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4 53 Max. Niveau 4Nauwkeurig



Radicale vertanding: 
De doorontwikkeling van de populaire spitse vertanding van de SI- lijn. 
De R-vertanding is ontwikkeld in samenwerking met de Zweedse zaagfabrikant G-MAN. 
De vertanding heeft 13 t.p.i., de tandgeometrie en hardheid zijn optimaal aangepast aan 
de belasting van het oscillerend zagen. Bovendien wordt elke individuele tand aan twee 
kanten geslepen.

RI - LIJN// RADICALE VERTANDING, INDUCTIEF GEHARD
Het scherpste en langste zaagblad
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sterk uitvergroot aangezicht13 tpi

1/2  inch
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Toepassing: 
De B-Cut zaagbladen uit de R-
serie kenmerken zich door de ex-
treme scherpte en extreem diepe  
inval van 87 mm. Ze zijn speciaal 
ontworpen om hout sneller, ef-
ficiënter en met minder inspan-
ning te bewerken dan voorheen 
mogelijk was. Multiplex, pen- en 

gatverbindingen, het uitsnijden 
van vensters tijdens renovatie is 
geen probleem voor dit innovati-
eve B-Cut zaagblad. Daarnaast 
zijn ze bij uitstek geschikt om zeer 
diep invallend te zagen!
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Spitse vertanding: 
De gebruikte bi-metaal vertanding komt van Wittmann Komet. Wittmann Komet maakt  
alleen gebruik van hoogwaardige grondstoffen uit Europa voor de productie van zaagbla-
den. 
Voor u als gebruiker is dat een merkbaar voordeel op snijgebied en stabiliteit. De sym-
etrische conische tanden zagen zowel hout als kunststof probleemloos.

SB - LIJN // SPITSE VERTANDING, BI-METAAL
Het lange zaagblad met buitengewone weestand
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sterk uitvergroot aangezicht16 tpi

1/2  inch
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Toepassing: 
Door de geselecteerde maatvo-
ering van de zaagbladen (32mm 
en 42mm) zijn de bi-metalen 
zaagbladen bijzonder  goed ge-
schikt om invallend te zagen. 
De relatief grove vertanding 
voorkomt dat tijdens het zagen 
van multiplex verkleving van 
de tanden plaatsvindt. Dit zorgt 

voor een comfortabele manier 
van werken met verlijmde ma-
terialen. De grote invaldiepte 
van 77 mm maakt het mogelijk 
pen- en gatverbindingen te ver-
vaardigen. Met deze bi-metalen 
bladen kunnen ook spijkers en 
nagels worden gezaagd.
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Spitse vertanding: 
De gebruikte bi-metalen vertanding komt van het bedrijf Augusta Heckenrose. Heckenrose 
maakt alleen gebruik van hoogwaardige grondstoffen uit Europa voor de productie van 
zaagbladen. 
Voor u als gebruiker is dat een merkbaar voordeel op snijgebied en stabiliteit. De symetri-
sche conische tanden zagen zowel hout als kunststof probleemloos.

SB - LIJN// SPITSE VERTANDING, BI-METAAL
Het korte zaagblad met buitengewone weestand
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sterk uitvergroot aangezicht16 tpi

1/2  inch
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Toepassing: 
Deze B-Cut zaagbladen zijn zeer 
geschikt voor het zagen  van uit-
sparingen bij montage, installatie 
en renovatie. De scherpe tan-
den van het Bi-metalen zaagblad 
zijn ideaal voor het afkorten  van 
deurkozijnen.  Zelfs het per onge-

luk doorzagen in het metselwerk 
vormt geen probleem voor deze 
zaagbladen.Dit B-Cut zaagblad is 
verder geschikt voor het snel en 
zuiver zagen van vloeren en plin-
ten op de juiste lengte of wegza-
gen van uitstekende spijkers.35 mm / 1 3/8 inch

65 mm / 2 9/16  inch
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Universele vertanding: 
De gebruikte bi-metalen vertanding komt van Augusta Heckenrose. Deze zaagbladen heb-
ben een fijne links/rechts gekruiste vertanding.

UB - LIJN // UNIVERSELE VERTANDING, BI-METAAL
De echte allrounder
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sterk uitvergroot aangezicht18 tpi

1/2  inch



Toepassing: 
Een bi-metalen zaagblad voor 
alle toepassingen. Of u nu hout, 
kunststof, spijkers of staal (tot 2 
mm) wilt  bewerken, met de bi-

metalen zaagbladen van de UB-
lijn is dat geen enkel probleem.
Dit B-Cut zaagblad is onze echte 
all-rounder!

35 mm / 1 3/8 inch

65 mm / 2 9/16  inch
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21 Extended LifeNauwkeurig



RB - LIJN // RADICALE VERTANDING, BI-METAAL
Het scherpste en langste bi-metalen zaagblad

Radicale vertanding: 
De toch al kwalitatief zeer hoogwaardige R-tanden vervaardigd door G-MAN,  werd opni-
euw verbeterd. Specifiek gericht op levensduur. Als ‘s werelds eerste fabrikant maakt 
CORAM TOOLS gebruik van een bi-metaal met 3mm HSS. Door de uitvoering van de 
gehele vertanding in HSS zorgt deze voor de enorme scherpte en duurzaamheid. sterk uitvergroot aangezicht13 tpi

1/2  inch
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Toepassing: 
De B-Cut zaagbladen uit de R-
serie kenmerken zich door de ex-
treme scherpte en extreem diepe  
inval van 87 mm. Ze zijn speciaal 
ontworpen om hout sneller, ef-
ficiënter en met minder inspan-
ning te bewerken dan voorheen 
mogelijk was. Multiplex, pen- en 

gatverbindingen, het uitsnijden 
van vensters tijdens renovatie is 
geen probleem voor dit innovati-
eve B-Cut zaagblad. Daarnaast 
zijn ze bij uitstek geschikt om zeer 
diep invallend te zagen.
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32 mm / 1 17/64  inch

4 53 Max. Niveau 4

Plastic Precies Aluminium

GipsplatenMultiplex

Spijkers Metaal

Hout

niet mogelijk

perfect!
mogelijk

Extended Life23 Nauwkeurig



SH - LIJN // SPITSE VERTANDING, HARDMETAAL
De hoogste weerstand

HM fijne vertanding: 
Zeer hoogwaardige HM spitse vertanding met 20 t.p.i. Door de fijne 
en symetrische vertanding bezitten deze bladen een zeer hoge slijt-
vastheid voor optimale zaagprestaties.

sterk uitvergroot aangezicht20 tpi

1/2  inch
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Toepassing: 
Door de kleine spitse vertan-
ding, gemaakt van hardmetaal, 
zijn deze zaagbladen heer en 
meester in het meest veeleisende 
werk. Spijkers, schroeven en roe-
stvrij staal (INOX) zijn slechts een 

kleine selectie van de materialen 
die u kunt bewerken met dit zaag-
blad. De levensduur is 30 x langer 
dan van bi-metaal zaagbladen.   

Plastic

Precies

Gipsplaten

Stainless INOX

Chroomstaal

Hout

35 mm / 1 3/8 inch
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FP // PROFESSIONELE TEGELZAAG 
Drie in één

Hardmetaal grit: 
Hoogwaardige hardmetaalgranulaat (grit). Door het 
speciale productieproces zijn deze grit zaagblaadjes 
bestand tegen de meest abrasieve materialen.

sterk uitvergroot aangezicht
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Toepassing: 
Voor het uitslijpen van voegen 
(voegwerk) en het verwijderen 
van overtollig cement. Door de 
spitse vorm zijn hoeken geen pro-
bleem. Het HM-grit dat volledig 
rondom het mes zit, zorgt voor 
snel en precies werk.

De tegelzaag combineert 3 in 1: 
voegen schuren, mortel slijpen en 
hoeken bewerken. Dit alles dank-
zij zijn speciale vorm en coating.

Unterseite

70 mm / 2 3/4  inch

niet mogelijk

perfect!
mogelijk

Tegelvoeg MortelBaksteen

Beton

27 Nauwkeurig



SS // STRAKKE SCHRAPER
De universele schraper

HCS staal: 
De schraper is van HCS staal, een staalvariant met een bijzonder 
hoog koolstofgehalte. Dit type staal heeft het voordeel dat het mak-
kelijk na te slijpen is en een hoge slijtvastheid heeft.

sterk uitvergroot aangezicht

28



52 mm / 2  3/64 inch
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Toepassing: 
Met deze schraper, vervaardigd 
uit HCS staal, verwijdert u ge-
makkelijk tapijtlijm en siliconen 
voegen. Het is geschikt voor ef-
ficiënte verwijdering van harde en 
brosse tapijtlijmresten. Eveneens 

kan deze schraper mortel en be-
tonresten verwijderen, bijvoorbe-
eld bij de vervanging van kapotte 
tegels. Deze schraper is de on-
misbare hulp bij renovatiewerken.

niet mogelijk

perfect!
mogelijk

Siliconen

Mortel

Tapijtlijm

Beton

Dilitatievoegen

29 Nauwkeurig



FM // VOEGMES
Het mes voor elke siliconenvoeg

HCS staal: 
De schraper is gemaakt van HCS staal. Dit staal heeft het voordeel 
dat het makkelijk na te slijpen is een hoge slijtvastheid heeft. HCS 
staal is een staalsoort met een bijzonder hoog percentage koolstof.

sterk uitvergroot aangezicht
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Toepassing: 
Het voegmes voor het doorsnij-
den van siliconenvoegen en oude 
kitranden. Door de  lange en smal-
le vorm komt u gemakkelijk met 
het mes in de kleinste hoekjes.

28 mm / 1 7/64  inch
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perfect!
mogelijk

Dilitatievoegen Acryl voegSiliconen

31 Nauwkeurig



SA // SCHUURPAPIER ADAPTER
De basis voor schuurpapier

Delta schuurpapier adapters: 
De Delta schuurpapieradapter is voorzien van 6 optimaal geplaatste afzuigope-
ningen voor stofvrij werken. De micro klittenband sluiting zorgt voor een sterke 
hechting en voor een snelle wisseling van schuurpapier. Ideaal in combinatie 
met ons synthetisch schuurpapier.sterk uitvergroot aangezicht

32



Toepassing: 
Delta schuurpapieradapter met 
klittenbandsluiting voor snelle ver-
vanging van het schuurpapier. Als 

gevolg van de driehoekige vorm 
kunt u gemakkelijk in hoeken en 
tussenruimtes komen.

92 mm / 3 5/8  inch

33



SP // SCHUURPAPIER
Het synthetische schuurpapier

Synthetisch schuurpapier: 
Delta schuurpapier met 6 optimaal geplaatste afzuigopeningen  voor stofvrij 
werken. Micro klittenband sluiting voor een sterke hechting en handig voor 
het snel wisselen van schuurpapier. Ideaal in combinatie met onze Delta 
Schuurpapier adapter.sterk uitvergroot aangezicht

60er 80er 100er 120er
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niet mogelijk

perfect!
mogelijk

Plastic

Stainless INOX

Chroomstaal

Hout

Metaal

Toepassing: 
Dankzij de speciaal geplastifi-
ceerde laag op basis van een 
synthetisch hars wordt voorko-
men dat het schuurpapier volloopt 
met schuurstof.
Dit maakt ook dat de levensduur 

wordt verhoogd, vergeleken met 
conventioneel schuurpapier.
Een ander voordeel is dat zelfs de 
schuurkorrels niet breken bij het 
vouwen van het schuurpapier. 

150er 240er

35 Extended Life

Multiplex

Lak / Verf GipsplatenAluminium
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UW VAKHANDEL:

De zaagbladen met een bite!
ORIGINEEL sinds 1997

CORAM TOOLS GMBH
Balierestrasse 29
CH-8500 Frauenfeld
info@coram-tools.com
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