
DE ORIGINELE 
MULTITOOLS
VOOR DE PROFESSIONAL!

STARLOCK: 

Nieuw systeem 

voor alle multitools

PREMIUM



• Invallend zagen in zacht hout  
 (bijv. voor de inbouw van venti-
 latieroosters)
•  Deurstijl bij de vloer inkorten
•  Uitsparing in meubelelementen  
 zagen (bijv. om toegang tot  
 stopcontact mogelijk te maken) 
 

 Bestelnr. :  519.0114 
 V.E. 1 st. :  € 12,38

HCS invalzaagblad Hout
OTK 13/65

65 x 40 mm

ROTEC presenteert een nieuwe 

lijn met multitools voorzien 

van het universele STARLOCK-

opnamesysteem dat past op alle in 

de markt gangbare professionele 

multifunctionele gereedschappen.

Deze nieuwe multitools zijn 100% 

compatibel met alle oudere 

machines. Op vrijwel alle nieuwe 

machines voor professioneel gebruik 

INTRODUCTIE

passen uitsluitend de multitools 

die voorzien zijn van het Starlock-

opnamesysteem. 

Het STARLOCK-systeem is in 3 

vermogensklassen ingedeeld: 

Starlock, Starlock-Plus en Starlock-

Max. ROTEC introduceert nu eerst het 

meest gangbare systeem; de Starlock. 

De multitools met Starlock-Plus en 

Starlock-Max volgen binnenkort. 

De Starlock-bladen in deze 

folder passen op elektrische 

gereedschappen die zijn uitgerust 

met Starlock-Plus of Starlock-Max.

De multitools die passen op de 

elektrische gereedschappen die 

uitgerust zijn met het Fein Supercut-

opnamesysteem blijven overigens 

gewoon leverbaar!

HCS invalzaagblad Hardhout 
OTKJ 18/32

• Precies invallend zagen in hardhout  
 (bijv. voor de inbouw van een display)
• Precieze uitsparingen in meubel- 
 element zagen (bijv. om toegang tot  
 stopcontacten mogelijk te maken)
• Zagen van houten panelen (bijv. voor  
 de inbouw van dakvensters)
 

 Bestelnr. : 519.0116  
 V.E. 1 st. :  € 10,13
 Bestelnr. :  519.0117  
 V.E. 5 st. :  € 45,38

32 x 50 mm

BIM invalzaagblad Hardhout
OTKJ 18/32bi

• Invallend zagen in geplastificeerde  
 plaat of hardhout (bijv. voor inbouw  
 ventilatieroosters)
• Uitsparing in meubelelementen   
 zagen (bijv. om toegang tot stopcon- 
 tact mogelijk te maken)
• Houten onderdelen (bijv. deuvels,   
 pennen van hardhout) vlak afzagen
 
 Bestelnr. :  519.0166 
 V.E. 1 st. :  € 13,63
 Bestelnr. :  519.0167 
 V.E. 5 st. :  € 58,93

32 x 50 mm

HCS invalzaagblad Hardhout 
OTKJ 18/65

• Invallend zagen in hardhout 
  (bijv. voor inbouw ventilatie-
 roosters)
• Invallend zagen in houten  
 planken (bijv. voor inbouw rek)
• Zagen in houtpanelen (bijv. voor  
 inbouw dakvenster)
 

 Bestelnr. :  519.0118
 V.E. 1 st. :  € 12,63
 Bestelnr. :  519.0119 
 V.E. 5 st. :  € 55,25

65 x 40 mm

BIM invalzaagblad Hardhout
OTKJ 18/65bi

•  Invallend zagen in geplastificeer- 
 de plaat of hardhout (bijv. voor   
 inbouw ventilatieroosters)
•  Uitsparing in meubelelementen   
 zagen (bijv. om toegang tot stop-
 contact mogelijk te maken)
•  Houten onderdelen (bijv. deuvels,  
 pennen van hardhout) vlak afzagen
 
 Bestelnr. :  519.0172
 V.E. 1 st. :  € 17,13
 Bestelnr. :  519.0173 
 V.E. 5 st. :  € 74,05

65 x 40 mm

HCS segmentzaagblad Hout
OS 14/85

•  Invallend zagen in massief  
 hout, bijv. voor de inbouw  
 van ventilatieroosters
•  Hout vlak afzagen (bijv.  
 uitstekende tap van een  
 houtverbinding)
•  Kunststof buis (PVC) 
 inkorten 
 
  

 Bestelnr. :  519.0220
 V.E. 1 st. :  € 15,25

ø 85 mm

HCS invalzaagblad Hout 
OTK 14/32

• Invallend zagen in zacht hout   
 (bijv. inbouw ventilatieroosters)
•  Uitsparing in meubelelementen   
 zagen (bijv. om toegang tot stop-  
 contact mogelijk te maken)
•  Houten onderdelen (bijv. deuvels,  
 pennen) vlak afzagen
 

 Bestelnr. : 519.0110 
 V.E. 1 st. :  € 9,63
 Bestelnr. :  519.0113 
 V.E. 5 st. :  € 41,63

32 x 50 mm

BIM = Bi-metaal   HCS = High Carbon Steel   HM = Hardmetaal



BIM segmentzaagblad Hout/Metaal
OS 17/100bi

•  Deurkozijn bij de vloer inkorten  
 (zacht hout, hardhout, 
 gefineerde platen, 
 geplastificeerde platen)
• Laminaat/parket uit- 
 zagen (bijv. voor inbouw  
 van tussenwand)
•  Inkorten van kleinere  
 profielstrips (bijv.  
 aluminium afdekstrips)

 Bestelnr. :  519.0240
 V.E. 1st. :  € 25,30

ø 100 mm

BIM voor langere levensduur.
HOUT

HOUT/METAAL

SPECIALS/MULTI

SIMPEL EN EFFICIËNT: 
ELKE TOEPASSING EEN 

EIGEN KLEUR: 

Afgeronde (Convexe) snijkant, voor 

precies, schokvrij en zacht invallen.

Het gestandaardiseerde driedimensionale 

Starlock bevestigingssysteem.

Verjongd basislichaam vermindert het 

vastklemmen van het basislichaam.

•  Filigraan aanpaswerk bij non-ferro- 
 profielen
•  Filigraan aanpaswerk in hout (bijv.  
 uitsparingen voor sloten en beslag  
 bijzagen)
• Invallend zagen in gipskartonplaten

 Bestelnr. :  519.0120
 V.E. 1 st. :  € 9,03

BIM invalzaagblad Hout/Metaal
OT 13/10bi

10 x 25 mm

BIM invalzaagblad Hout/Metaal 
OT 13/20bi

• Uitsparing in meubelelementen   
 zagen (bijv. om toegang tot stop-
 contact mogelijk te maken)
• Koperen buis vlak doorzagen
• Invallend zagen in gipskartonplaten

 Bestelnr. : 519.0130
 V.E. 1 st. :  € 9,63
 Bestelnr. :  519.0133 
 V.E. 5 st. :  € 41,63

20 x 32 mm

BIM invalzaagblad Metaal
OT 13/32bi

•  Spijkers vlak doorzagen
•  Koperen buis vlak doorzagen
•  Invallend zagen in gipskartonplaten
 

 Bestelnr. :  519.0140
 V.E. 1 st. :  € 11,25
 Bestelnr. :  519.0143 
 V.E. 5 st. :  € 48,65

32 x 50 mm

BIM invalzaagblad Hout/Metaal
OTK 13/32bi

•  Diep invallend zagen in hout,   
 abrasieve houten materialen,   
 kunststoffen
•  Doorzagen van non-ferrobuizen en  
 profielen met kleinere afmetingen
•  Doorzagen van niet geharde 
  spijkers, schroeven en staalprofielen  
 met kleinere afmetingen

 Bestelnr. :  519.0156
 V.E. 1 st. :  € 14,00
 Bestelnr. :  519.0157 
 V.E. 5 st. :  € 60,55

32 x 50 mm

HM invalzaagblad Metaal/Inox (RVS) 
OT 11/20HM

• Doorzagen van geharde schroeven  
 en nagels
•  Snijden van INOX/roestvrij staal   
 (bijv. keukenfrontafdekking)
•  Invallend zagen in sterk abrasieve  
 materialen (bijv. fiberglas, 
 gipskartonplaten, cementgebonden 
 vezelplaten enz...)
 

 Bestelnr. :  519.0176
 V.E. 1 st. :  € 19,50

20 x 40 mm

HM invalzaagblad Metaal/Inox (RVS)
OT 11/32HM

•  Doorzagen van geharde schroeven  
 en nagels
•  Snijden van INOX/roestvrij staal 
 (bijv. keukenfrontafdekking)
•  Invallend zagen in sterk abrasieve  
 materialen (bijv. fiberglas,   
 gipskartonplaten, cementgebonden  
 vezelplaten enz...)
 
 Bestelnr. :  519.0178
 V.E. 1 st. :  € 22,25
 Bestelnr. :  519.0179 
 V.E. 3 st. :  € 58,75

32 x 40 mm

BIM segmentzaagblad Hout/Metaal
OS 14/85bi

•  Deurkozijn bij de vloer  
 inkorten (zacht hout,   
 hardhout, gefineerde platen,  
 geplastificeerde platen)
•  Laminaat/parket uitzagen  
 (bijv. voor inbouw van  
 tussenwand)
•  Inkorten van kleinere  
 profielstrips (bijv.   
 aluminium afdekstrips)

 Bestelnr. :  519.0230
 V.E. 1 st. :  € 18,50

ø 85 mm

BIM-TiN segmentzaagblad Multi Materiaal 
OS 15/85bit

•  Invallend zagen in gipskarton-
 platen of cementgebonden  
 vezelplaten (bijv. voor inbouw  
 ventilator)
•  Inkorten van kleinere  
 profielstrips (bijv. alumi-
 nium afdekstrips)
•  Uitsparingen in epoxy/
 glasvezelkunststof snijden  
 (bijv. dashboard op boot)

 Bestelnr. :  519.0190
 V.E. 1st. :  € 26,28

ø 85 mm

BIM = Bi-metaal   HCS = High Carbon Steel   HM = Hardmetaal

BIM invalzaagblad Hout/Metaal
OTK 13/65bi

65 x 40 mm

•  Zagen van hout met spijkers
•  Deurkozijn bij de vloer inkorten   
 (zacht hout, hardhout, 
 gefineerde platen,    
 geplastificeerde platen)
•  Invallend zagen in geplastifi-  
 ceerde platen (bijv. uitspa- 
 ringen voor een bak)

 Bestelnr. :  519.0158
 V.E. 1 st. :  € 16,25
 Bestelnr. :  519.0159 
 V.E. 5 st. :  € 70,75



BIM = Bi-metaal   HCS = High Carbon Steel   HM = Hardmetaal

HM-RIFF invalzaagblad
OTK 32K5

•  Invallend zagen in sterk 
 abrasieve materialen (bijv. fiberglas)
•  Rasp-/schuurfunctie 
 (bijv. afbramen van invallende 
 zaagsneden in fiberglas)
• Ook bij uitstek geschikt om 
 tegelspecie tot in de achterste 
 hoekjes te verwijderen

 Bestelnr. :  519.0146
 V.E. 1st. :  € 23,78

32 x 30 mm

HM-RIFF schuurvinger, fijn schuren
OTS 32K10

• Hout schuren in smalle 
  tussenruimten (bijv. lamellen 
 van raamluiken)
• Parket schuren op moeilijk 
 toegankelijke plaatsen 
 (bijv. tussen verwarmingsbuizen)
• Hout, WPC-composiet en epoxy 
 schuren (bijv. vlonderplanken)

Bestelnr. :  519.0235
V.E. 1st. :  € 20,00

32 x 50 mm

HM-RIFF schuurvinger, grof schuren
OTS 32K4

• Verf schuren in smalle 
 tussenruimten (bijv. lamellen 
 van raamluiken)
• Parketlak schuren op moeilijk   
 toegankelijke plaatsen 
 (bijv. tussen verwarmingsbuizen)
• Hout, WPC-composiet en epoxy   
 schuren (bijv. vlonderplanken) 
 

 Bestelnr. :  519.0237
 V.E. 1st. :  € 20,00

32 x 50 mm

HM-RIFF schuurplateau
OF 78K2

• Specie of tegellijm verwijderen 
 (bijv. bij vervanging van beschadigde tegels)
• Tapijtlijmresten van 
 minerale ondergrond 
 verwijderen
• Hout vijlen, voor grof 
 aanpaswerk 

 Bestelnr. :  519.0280
 V.E. 1st. :  € 22,58

ø 78 mm

HM-RIFF tegelspecie- en tegellijm- 
verwijderaar   OX 70K4

• Voegen bij wand- en vloertegels   
 uitfrezen
• Specie of tegellijm verwijderen   
 (bijv. bij vervanging van 
 beschadigde tegels)
• Voegen in de kleinste 
 hoekjes verwijderen 
 met hardmetalen punt 
 (schuur- en vijltong)

 Bestelnr. :  519.0250
 V.E. 1st. :  € 40,90

ø 70 mm

Diamant-Riff segmentzaagblad 
OS 85D4

• Kleinere uitsnijdingen in zachte   
 wandtegels frezen
• Uitsparingen in epoxy/
 glasvezelkunststof frezen 
 (bijv. romp van boot)
• Voegen bij wandtegels 
 uitfrezen

 Bestelnr. :  519.0290
 V.E. 1st. :  € 45,80

ø 85 mm

HCS schaafijzer, star 
OK 52

•   Specie of tegellijm verwijderen 
 (bijv. bij vervanging van 
 beschadigde tegels)
•  Specie- en betonresten 
 verwijderen
•  Harde, broze tapijtlijmresten   
 verwijderen
 

 Bestelnr. :  519.0300
 V.E. 1st. :  € 9,03

52 x 27 mm

HCS Multi-mes 
OHM 32

•  Snijden van flexibele abrasieve 
 materialen (bijv. dakshingles, 
 bitumenspanen)
•  Doorsnijden van zachte materialen  
 (bijv. tapijt, karton, PVC-vloer)
•  Snijden van kunstgrasmatten

 Bestelnr. :  519.0315
 V.E. 1st. :  € 17,50

24 x 11 mm

BIM segmentzaagblad, gekarteld 
OSW 100bi

• Vlak inkorten van uitstekend  
 isolatiemateriaal, met name  
 piepschuim
• Op maat zagen van isolatie 
 platen (bijv. Flumroc 
 vloerplaat/contactgeluid- 
 dempende plaat)
• Snijden van zachte mate-
 rialen (bijv. karton, tapijt,  
 rubber, leer…)
 
 Bestelnr. :  519.0320
 V.E. 1st. :  € 26,98

ø 100 mm

Schuurplateau
OP

•   Schuurplateau met 
 microklithechting
•   Snel en eenvoudig 
 verwisselen van de 
 schuurbladen 

 Bestelnr. :  519.0330
 V.E. 1st. :  € 9,25

ø 93 mm

HCS universele voegensnijder
OFM 28 

• Snijden van zachte uitzetvoegen
• Doorsnijden van raamkit 
 (afdichtingsmateriaal)
• Snijden van isolatiemateriaal 
 (bijv. Flumroc-steenwol)

 Bestelnr. :  519.0310
 V.E. 1st. :  € 15,13
 Bestelnr. :  519.0311 
 V.E. 5st. :  € 66,00

28 x 40 mm

HM-RIFF segmentzaagblad 
met smalle zaagsnede   OS 70K5

• Extra dunne 1/16”-voegen 
 bij  wandtegels uitfrezen
• Uitsparingen in epoxy/GVK 
 frezen (bijv. dashboard)
• Groeven in cellenbeton 
 frezen, voor het leggen 
 van kabels en buizen 
 onder het pleisterwerk 

 Bestelnr. :  519.0260
 V.E. 1st. :  € 22,58

ø 70 mm

HM-RIFF segmentzaagblad
OS 85K3

•  Voegen bij wand- en   
 vloertegels uitfrezen
• Kleinere uitsnijdingen in  
 zachte wandtegels frezen
• Groeven in cellenbeton 
  frezen, voor het 
 leggen van kabels 
 en buizen onder 
 het pleisterwerk

 Bestelnr. :  519.0270
 V.E. 1st. :  € 28,25

ø 85 mm



Naast 

de nieuwe Starlock 

modellen leveren wij tevens 

de bekende zaagbladen die 

passen op de Fein SuperCut 

12-kanthouder, geschikt voor 

alle typen Fein SuperCut FSC 

2.0 (Q), FSC 1,6 (Q), (A)FSC 2,0 

(Q), FSC 1,6 (Q) , (A)FSC 1,7 (Q), 

AFSC 18.

• Invallend zagen in gipskarton- 
 platen of cementgebonden  
 vezelplaten (bijv. voor 
 inbouw ventilator)
• Inkorten van kleinere  
 profielplinten (bijv.  
 aluminium afdekstrips)
• Uitsparingen in epoxy/ 
 glasvezelkunststof snijden  
 (bijv. dashboard op boot) 

 Bestelnr. : 519.1100
 V.E. 1 st. :  € 26,28

• Zagen van hout met spijkers
• Deurkozijn bij de vloer inkorten  
 (zacht hout, hardhout, 
 gefineerde platen, geplas-
 tificeerde platen)
• Invallend zagen in geplas- 
 tificeerde platen (bijv. 
 uitsparingen voor een bak)
 

 Bestelnr. : 519.1120
 V.E. 1 st. :  € 16,75

• Voegen bij wand- en vloertegels   
 uitfrezen
• Specie of tegellijm verwijderen   
 (bijv. bij vervanging  
 van beschadigde tegels)
• Voegen in de kleinste 
 hoekjes verwijderen met 
 hardmetalen punt 
 (schuur- en vijltong) 

 Bestelnr. : 519.1150
 V.E. 1 st. :  € 40,90

• Voegen bij wand- en vloertegels   
 uitfrezen
• Kleinere uitsnijdingen in 
 zachte wandtegels frezen
• Groeven in cellenbeton 
 frezen, voor het leggen 
 van kabels en buizen 
 onder het pleisterwerk

 Bestelnr. : 519.1160
 V.E. 1 st. :  € 28,25

• Invallend zagen in geplasti- 
 ficeerde plaat of hardhout (bijv.  
 voor inbouw ventilatieroosters)
• Uitsparing in meubelelemen- 
 ten zagen (bijv. om toegang tot  
 stopcontact mogelijk te maken) 
• Houten onderdelen (bijv. deu- 
 vels, pennen van hardhout) vlak  
 afzagen 

 Bestelnr. : 519.1140
 V.E. 1 st. :  € 17,13

• Snel en diep invallend zagen in 
 hout (bijv. raamkozijnen van 70 mm) 
• Snel en diep invallend zagen in 
 houten balken (bijv. dakraam-  
 balken)
• Achteraf aanbrengen van   
 uitsparingen voor pennen en   
 verbindingen

 Bestelnr. : 519.1200
 V.E. 1 st. :  € 11,88
 Bestelnr. : 519.1201
 V.E. 1 st. :  € 51,35

• Snel en diep invallend zagen in hout en  
 spijkers (bijv. raamkozijnen van 70 mm  
 met metalen elementen)
• Snel en diep invallend zagen in houten  
 balken (bijv. dakraambalken)
• Doorzagen van niet geharde spijkers,  
 schroeven en staalprofielen met kleinere  
 afm. (bijv. blinde metalen bevestigingen)

 Bestelnr. : 519.1230
 V.E. 1 st. :  € 15,00
 Bestelnr. : 519.1231 
 V.E. 1 st. :  € 64,88

• Snel en diep invallend zagen in 
 hout (bijv. raamkozijnen van 70 mm)
• Snel en diep invallend zagen in  
 houten balken (bijv. dakraam- 
 balken)
• Achteraf aanbrengen van  
 uitsparingen voor pennen en  
 verbindingen

 Bestelnr. : 519.1210
 V.E. 1 st. :  € 12,75 
 Bestelnr. : 519.1211
 V.E. 1 st. :  € 55,13

• Snel en diep invallend zagen in hout en  
 spijkers (bijv. raamkozijnen van 70 mm  
 met metalen elementen)
• Snel en diep invallend zagen in houten  
 balken (bijv. dakraambalken)
• Doorzagen van niet geharde spijkers,  
 schroeven en staalprofielen met kleinere  
 afm. (bijv. blinde metalen bevestigingen)

 Bestelnr. : 519.1220
 V.E. 1 st. :  € 14,38 
 Bestelnr. : 519.1221
 V.E. 1 st. :  € 62,15

• Deurstijl bij de vloer inkorten  
 (zacht hout, hardhout, 
 gefineerde platen, geplas-
 tificeerde platen)
• Laminaat/parket uitzagen  
 (bijv. voor inbouw van  
 tussenwand)
• Inkorten van kleinere  
 profielplinten (bijv.  
 aluminium afdekstrips)

 Bestelnr. : 519.1110
 V.E. 1 st. :  € 25,30

• Diep invallend zagen in hout,  
 abrasieve houten materialen,   
 kunststoffen
• Doorzagen van non-ferrobuizen   
 en profielen met kleinere afmetingen
• Doorzagen van niet geharde   
 spijkers, schroeven en stalen  
 profielen met kleinere afmetingen

 Bestelnr. : 519.1130
 V.E. 1 st. :  € 12,63
 Bestelnr. : 519.1131
 V.E. 5 st. :  € 54,60

BIM-TiN segmentzaagblad Multi Materiaal, 
vlak SOSF 15/85bit

BIM invalzaagblad Hout/Spijkers
SOT 18/65bi 

HM-RIFF tegelspecie- en tegellijm- 
verwijderaar  SOX 70HG

HM-RIFF segmentzaagblad
SOS 85HG

BIM invalzaagblad Hardhout
SOTJ 18/65bi

HCS invalzaagblad Hout
SOT 16/32

BIM invalzaagblad Hout/Metaal
SOT 16/42bi

HCS invalzaagblad Hout
SOT 16/42 

BIM invalzaagblad Hout/Metaal
SOT 16/32bi

BIM segmentzaagblad Hout/Metaal, 
gebogen  SOS 17/100bi

BIM invalzaagblad Hout/Metaal
SOT 14/28bi 

ø 85 mm

65 x 40 mm

ø 70 mm ø 85 mm65 x 40 mm

78 x 32 mm

78 x 42 mm

78 x 42 mm

78 x 32 mm

ø 100 mm

28 x 50 mm

BIM = BI Metaal   HCS = High Carbon Steel   HM = Hard Metaal

SuperCut

BIM = Bi-metaal   HCS = High Carbon Steel   HM = Hardmetaal



Uw Rotec® dealer:

Rotec® Starlock actiefolder is geldig t/m 30 juni 2017. 

Bedragen strikt netto exclusief B.T.W. , zolang de voorraad strekt. 

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. 

Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Alle afgebeelde multitools zijn ‘Made in Switzerland’.

Rotec® Starlock actiefolder is een uitgave van Rotec B.V. 

www.rotec-tools.nl

ACTIE!

OS 70K5 OS 85K3OTK 32K5OF 78K2

4 dlg. Starlock Invalzagenset Metaal/Hout

Bestelnr.: 519.9000

€59,00

Inhoud:
1x BIM invalzaagblad OTK 13/32bi

32 x 50 x 1,3 mm

1x HM invalzaagblad OT 11/32HM

32 x 40 x 1,1 mm 

1x BIM invalzaagblad OTK 13/65bi

65 x 40 x 1,3 mm

1x BIM Invalzaagblad OTKJ 18/32bi

32 x 50 x 1,8 mm

4 dlg. Starlock HM Riff Prof. tegelset

Bestelnr.: 519.9010

Inhoud:
1x Schuurplateau OF 78K2 ø78 mm, 

1x Invalzaagblad OTK 32K5 32 x 30 mm, 

1x Segment voegenfrees OS 70K5 ø70 mm 

1x Segment voegenfrees OS 85K3 ø85 mm

€85,00

OTKJ 18/32biOTK 13/32bi OT 11/32HM OTK 13/65bi

Steenovenweg 7b  5708 HN Helmond 
Tel: +31 (0) 492 - 474025
info@vandeursen-diamant.com 
www.vandeursen-diamant.com


