
Het Starlock snelkoppel-systeem is geweldig, maar heeft 
ook voor veel verwarring gezorgd.
Zo werkt het systeem alleen als je een Starlock machine 

gebruikt in combinatie met Starlock zaagbladen.  
We hebben aan de hand van een paar simpele vragen en 

duidelijke foto’s een Flowchart ontwikkeld om samen met 
jouw klant de juiste aansluiting te kiezen. Beschikbaar als 

PDF op onze website en als drukwerk in A4 kaart en  
A3 formaat placemat voor op de balie. 

Onze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. Toch afmelden?  
Reageer dan op deze mail met “Unsubscribe” of “Afmelden”.

Aansluiting word handmatig ontgrendeld

Zaagblad wordt plat bevestigd

Met een bout of moer

Voorbeeld OIS Voorbeeld MultiMount

Aansluiting lijkt op een bierdopje 
(3-dimensionaal)

Zaagblad klikt  
automatisch vast

Let op: 

Starlock MAX zaagbladen passen  
alleen op Starlock MAX machines!

Aansluiting word handmatig  
ontgrendeld

Zaagblad wordt plat bevestigd

Met een bout of moer

Aansluiting heeft een sterke  
spanveer

Deze wordt ontgrendeld  
door een hendel

Het zaagblad kan zo  
bevestigd worden
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KIES JIJ HET JUISTE ZAAGBLAD?KLEURCODES DOE DE ZELFTEST!
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Word het zaagblad op jouw machine door een bout of moer vergrendeld? 

Heeft de aansluiting een zes-hoekige vorm? 

Dan heb je “DW”  
zaagbladen nodig. 

Dan heb je “SC” 
zaagbladen nodig.

Bekijk dan op de volgende pagina het 
aansluitingen overzicht met alle machine 
merken. Of stuur een foto van je machine 

naar info@qblades.com

Dan heb je “UN”  
zaagbladen nodig.

Dan heb je “SL”  
zaagbladen nodig. 

Word het zaagblad plat op de aansluiting gelegd, voordat deze wordt vergrendeld 
door de bout of moer?

Moet je een hendel met een stevige spanveer ingedrukt 
houden om het zaagblad te bevestigen?

Valt het zaagblad in een cup-vormige  
aansluiting die op een bierdopje lijkt en klikt 

het automatisch vast? 
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geschikt voor: 
Fein met MultiMount (vòòr 2017),  
Bosch met OIS (vòòr 2017),  
Makita, Milwaukee, Metabo,  
Hikoki, AEG, Ryobi,  
Dremel, Skill, Einhell, Ferm

geschikt voor: 
Fein  met SuperCut, 
Festool

geschikt voor: 
Fein met Starlock (na 2017),
Bosch met Starlock (na 2017)

geschikt voor: 
DeWalt, Black & Decker,  
Stanley Fatmax

info@qblades.com 
+31(0)224 76 90 02
www.qblades.com

>> Stuur mij kosteloos de Flowchart <<

>>Bekijk de brochure<<

KIES JIJ HET JUISTE ZAAGBLAD?

NIEUWE VERPAKKING

“BEST OF QBLADES”

Is een geregistreerd handelsmerk van:  

DG Europe BV
De Langeloop 12-1
1742 PB Schagen
The Netherlands

Tel.:  +31 (0) 224 76 90 02
Mail:  info@qblades.com

Web: www.qblades.com
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NIEUWSBRIEF - Q1/21

Op 12 maart valt de BOUWTOTAAL, met de uitgave  
“BEST OF QBLADES” bij 13.000 bouwbedrijven op de mat. Hierin 

presenteren we de best verkochte zaagbladen per aansluiting uit 
ons programma. Verder communiceren we de Flowchart  
“KIES JIJ HET JUISTE ZAAGBLAD?” ook met de eindgebruikers. 
 
Er worden uitsluitend bruto adviesprijzen vermeld en we laten 
iedereen weten dat Qblades verkrijgbaar is bij de professionele 
vakhandel. Onze verwachting is dan ook dat deze brochure een 

impuls zal geven aan de verkopen. 

Per 1 april leveren we alleen nog 100% plastic-vrije verpakkingen uit. 
Een bijdrage aan een beter milieu én een voordeel voor alle gebruikers. 
Het hersluitbare doosje is gebruiksvriendelijk en bevat meer specifieke 
productinformatie, zoals een kleurcode per toepassing.

De doosjes zijn iets kleiner dan de oude verpakkingen, waardoor er 
straks 25% meer artikelen per M2 passen. Artikelgegevens wijzigen 
niet. De meeste oude verpakkingen zullen de komende maanden wel 
verkocht worden, mits de nieuwe doosjes niet voor de oude komen te 
hangen. We zullen de komende tijd contact opnemen voor een afspraak 
om de winkelpresentatie te herzien, zodat we een frisse start kunnen 
maken. Mocht je nog vragen hebben over de verpakking, toepassing of 
technische vraag? Dan staan we je graag te woord. 

>>Meer informatie<<


