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Om echt betere machines te ontwikkelen, hebben
we bij MAFELL een bijzondere aanpak. We 
zoeken naar nieuwe uitgangspunten en ziens-
wijzen. We delen de machine op in de elemen-
taire onderdelen, om die daarna op geheel 
nieuwe wijze weer samen te voegen. Hierbij 
houden we voortdurend de eisen voor ogen die
vandaag en in de toekomst aan houthandwerk
worden gesteld. 

Uit deze manier van productontwikkeling, en 
door het toepassen van de beste materialen 
en de nieuwste bewerkingstechnieken, ontstaan 
steeds weer verbluffende oplossingen. Bijvoor-
beeld voor functionaliteit en gebruiksgemak. 
Het resultaat hiervan is dat u tijdens uw werk 
niet meer over uw machine hoeft na te denken. 
Dat hebben wij bij MAFELL al uitvoerig voor u 
gedaan. Daardoor kunt u zich vol op uw werk 
concentreren. En voor al het overige geldt:  

Follow your instinct.

Uw MAFELL vakhandel – onze handelspartner:
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1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere exportorder. Individuele contractafspraken hebben 
voorrang. De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever gelden echter 
alleen na onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

2. Offertes
2.1Onze offertes en voorlopige kostenopgaven zijn vrijblijvend en treden pas in werking 
wanneer de bestelling schriftelijk door ons is bevestigd.
2.2 De bij de offerte behorende bijvoegsels zoals afbeeldingen, tekeningen en informatie over 
gewichten en maten zijn slechts bij benadering maatgevend, voor zover deze niet uitdruk-
kelijk als bindend zijn aangeduid. Wat betreft voorlopige ramingen, tekeningen en andere 
bijvoegsels behouden wij ons het recht op eigendom van goederen en het auteursrecht voor; 
deze mogen niet aan derden toegankelijk gemaakt worden.

3. Levering
3.1 Voor de omvang van de levering geldt onze schriftelijke orderbevestiging. De acces-
soires die bij de levering zijn inbegrepen worden vermeld in onze verkoop- documenten 
resp. offertes. Afwijkingen die afhankelijk zijn van modelveranderingen blijven voorbehouden.
3.2 Teruggave van goederen zonder verplichting tot terugneming onzerzijds mag alleen 
plaatsvinden na onze uitdrukkelijke toestemming. Voor zover van toepassing moeten terug-
zendingen altijd franco gebeuren en wordt daarbij een bedrag van euro 20,- voor bewerking 
en opslag in rekening gebracht. Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze kosten te 
verlagen. De teruggave van elektrische/elektronische onderdelen wordt door ons uitgesloten.
3.3 De door ons geleverde goederen mogen alleen na onze schriftelijke toestemming direct 
of indirect geëxporteerd worden. In geval van overtreding van dit contract hebben wij recht 
op een schadevergoeding.

4. Levertijd
4.1 De levertijd gaat in bij het verzenden van de orderbevestiging, maar niet voordat de door 
de opdrachtgever te verschaffen bijvoegsels, vergunningen en vrijstellingen overlegd zijn, en 
de afgesproken aanbetaling ontvangen is. Wanneer het overschrijden van de termijnen toe te 
schrijven is aan overmacht, bv. mobilisatie, oorlog, oproer of gelijksoortige gebeurtenissen 
zoals staking en uitsluiting, worden de leveringstermijnen op evenredige wijze verlengd.
4.2 Claims tot schadevergoeding vanwege overschrijding van de leveringstermijnen zijn 
uitgesloten.

5. Risico-overdracht
5.1 Vanaf de verzending door ons wordt het risico aan de opdrachtgever overgebracht, ook in 
het geval dat deelleveringen plaatsvinden of wij nog andere taken op ons genomen hebben, 
bv. de verzendkosten of het afhalen.
5.2 Wanneer de verzending vertraging ondervindt door omstandigheden die de opdrachtgever 
moet regelen, dan gaat het risico over op de opdrachtgever vanaf de dag waarop de ver-
zending klaarstaat.
5.3 Deelleveringen zijn geoorloofd.

6. Prijzen en betalingen
6.1 Geldig zijn onze prijzen die op de dag van levering gelden, vermeerderd met de wettelijke 
omzetbelasting.
6.2 Bij leveringen van een klein aantal en/of van een laag bedrag wordt, voor zover dit kleine 
aantal of dit lage bedrag niet aan een deellevering is toe te schrijven, een minimumbedrag 
van euro 10,- (vermeerderd met omzetbelasting) in rekening gebracht. Het wordt daarom 
aanbevolen bestellingen te doen met deze goederenwaarde als minimum.
6.3 De prijzen zijn in principe af fabriek resp. verkoopmagazijn berekend. Het vaststellen van 
prijzen die daarvan afwijken wordt apart meegedeeld resp. uitdrukkelijk overeengekomen.
6.4 Wanneer uitstel wordt verleend voor betalingen of deze later dan afgesproken worden 
uitgevoerd, dan kunnen wij voor de tussentijd rente van 4,0 % boven de ECB-herfinancier-
ingsrentevoet van dat moment aanrekenen, zonder dat hiervoor een aanmaning nodig is. 
Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze schade te verlagen. 
6.5 Wij behouden ons het recht voor onder rembours te leveren.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Onze vorderingen zijn betaalbaar in euro en weliswaar vanaf datum factuur binnen
30 dagen netto of volgens overeenkomst. Rekeningen voor reparaties dienen onmiddellijk 
en totaal netto betaald te worden. De betalingstermijn kan als vervallen beschouwd worden, 
wanneer het geld bij één van onze banken voor ons beschikbaar is. Het aftrekken van korting 
is alleen mogelijk, wanneer er geen oudere vorderingen vervallen zijn.
7.2 Wissels en cheques worden alleen bij uitzondering geaccepteerd; de kosten voor de 
discontering en de inning zijn voor rekening van de opdrachtgever. Betaling door middel van 
wissels dient van te voren worden afgesproken. Bij betalingen door 
middel van cheques of wissels duurt het overeengekomen recht op eigendom voort tot het 
honoreren van de wissel.
7.3 In geval van een aanmerkelijke verslechtering van de financiële situatie van de opdrachtgever 
gaat de vervaldatum van alle bestaande vorderingen onmiddellijk in.
7.4 Leveringen aan overzeese landen vinden alleen plaats tegen onherroepelijk, 
geconfirmeerd accreditief, betaalbaar bij de Dresdner Bank AG, filiaal Freudenstadt of tegen 
vooruitbetaling.

8. Recht op eigendom
8.1 Wij behouden ons het recht op eigendom van alle geleverde goederen voor tot volledige 
aflossing van alle vorderingen waarop wij recht hebben vanwege de zakenrelatie en alle vorde-
ringen die nog zullen ontstaan, op welke rechtsgrond dan ook. Voor zover de waarde van alle 
zekerheidsrechten waarop wij recht hebben de waarde van alle verzekerde afspraken met meer 
dan 20% overtreft, zullen wij op verzoek van de opdrachtgever een overeenkomend deel van de 
waarborgrechten tegen een passende waarde vrijgeven.
8.2 De goederen die onder het voorbehoud vallen mogen door de opdrachtgever weer alleen 
onder recht op eigendom en tijdens normale transacties verkocht worden. Dit recht houdt op te 
bestaan in geval van staking van betaling door de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt nu al 
alle aanspraken waarop hij recht heeft door verdere verkoop en de secundaire rechten aan ons 
over. De overgedragen vorderingen dienen ter garantie van alle aanspraken onder Punt 8.1. De 
opdrachtgever is geautoriseerd de overgedragen vorderingen te innen, totdat wij deze machtiging 
intrekken. De opdrachtgever is niet geautoriseerd om op een andere manier over de vordering te 
beschikken, bv. door er afstand van te doen. De machtiging tot inning houdt ook op te bestaan 
zonder uitdrukkelijke herroeping, wanneer de opdrachtgever zijn betalingen staakt. Bij het her-
roepen of resp. het ophouden te bestaan van de machtiging tot inning hebben wij het recht de 
vorderingen zelf te innen. De opdrachtgever is verplicht ons alle informatie te verstrekken die nodig 
is om de overgedragen vordering te innen. Verder is het zijn plicht om ons, op zijn kosten, openbaar 
gelegaliseerde documenten betreffende de overdracht van de vorderingen te doen toekomen. 
8.3 Verpanding of overdracht van de garanties voor de geleverde goederen zijn niet toegestaan. 

In geval van verpanding door derden dient de leverancier hiervan 
onverwijld gewaarschuwd te worden.
8.4 In geval van overtreding door schuld van de opdrachtgever aangaande belangrijke contrac-
tuele verplichtingen, vooral bij te late betaling, hebben wij het recht op aanmaning tot terugkoop 
en heeft de opdrachtgever de plicht tot verkoop. Door onze terugkoop resp. het opeisen 
van het recht op eigendom of de verpanding van de goederen die onder het voorbehoud 
vallen, wordt het contract niet herroepen, tenzij wij dit uitdrukkelijk verklaard zouden hebben.

9. Compensatie
9.1 De opdrachtgever kan alleen dat soort vorderingen die onbetwist of rechtsgeldig bevestigd 
zijn met onze betalingsvorderingen verrekenen. Rechten op verpanding of terugname van 
de goederen kan hij alleen doen gelden voor zover de desbetreffende vordering onbetwist 
of rechtsgeldig is vastgesteld.
9.2 Wij hebben het recht eigen vorderingen te verrekenen met vorderingen die de aan op-
drachtgever toekomen.

10. Kwaliteitsgarantie en aansprakelijkheid voor leveringsgebreken
      of het ontbreken van toegezegde eigenschappen
10.1 Wij houden het recht om gebrekkige leveringen door middel van reparatie bij te werken 
of te vervangen. Alle onderdelen of leveringen waarvan de bruikbaarheid
binnen 12 maanden op een belangrijke manier benadeeld is tengevolge van een gebeurtenis 
vóór de risico-overdracht - zonder rekening te houden met de bedrijfsduur en berekend vanaf 
de dag van de risico-overdracht - moeten kosteloos worden bijgewerkt, nieuw geleverd of 
nieuw geproduceerd.
10.2 Aanspraken op kwaliteitsgarantie verjaren na mededeling van de klacht en de wette-
lijk bepaalde termijn voor kwaliteitsgarantie; deze dient onverwijld schriftelijk aan ons te 
worden meegedeeld.
10.3 In geval van klachten over gebreken mogen betalingen van de opdrachtgever worden 
achtergehouden in een mate die in evenredige verhouding staat met de gebreken die zich 
hebben voorgedaan. Zijn zakelijk contract nalevend, kan de opdrachtgever betalingen alleen 
achterhouden wanneer een klacht over gebreken wordt ingediend waarvan de gegrondheid 
zonder twijfel vaststaat.
10.4 Voor de herstelaktie dient ons een passende tijdsduur en gelegenheid te worden gegeven. 
Als dit ons wordt geweigerd, dan zijn wij in zoverre ontheven van de kwaliteitsgarantie.
10.5 Wanneer wij een aan ons opgelegde, passende extra termijn laten verstrijken zonder het 
gebrek te verhelpen, kan de opdrachtgever de annulering van het contract (koopvernietiging) 
of de verlaging van de vergoeding (mindering) verlangen.
10.6 De kwaliteitsgarantie is niet geldig voor natuurlijke slijtage of schade, die na de risico-over-
dracht ontstaan tengevolge van foutieve of nalatende behandeling, overmatige belasting, 
ongeschikt bedrijfsgebruik of op grond van bijzondere invloeden van buitenaf, niet veron-
dersteld door het contract; ook geldt de garantie niet voor niet-reproduceerbare fouten in 
software. Als door de opdrachtgever of door derden veranderingen worden aangebracht of 
onderhoud wordt uitgevoerd op onvakkundige wijze, dan bestaat er geen kwaliteitsgarantie 
voor deze handelingen en de gevolgen die daaruit kunnen voortkomen.
10.7 Voor herstellingen, vervangende leveringen of vervangende prestaties geldt de wettelijk 
vastgestelde termijn voor kwaliteitsgarantie; deze duurt minstens tot het einde van de oor-
spronkelijke termijn voor kwaliteitsgarantie van het geleverde voorwerp. Voor die onderdelen 
die wegens de onderbreking niet naar wens konden worden ingezet wordt de termijn verlengd 
met de duur van de bedrijfsonderbreking, veroorzaakt door de reparatie, de vervangende 
levering of de vervangende prestatie.
10.8 De terugzending van de goederen waaraan werk in garantie moet worden uitgevoerd, 
dient franco te gebeuren. De terugzending van de gerepareerde goederen vindt onder rem-
bours plaats.
10.9 Mocht tijdens de uitvoering van werk in vermeende garantie blijken dat de schade 
niet onder onze kwaliteitsgarantie valt, dan zijn de kosten die ontstaan voor rekening van 
de opdrachtgever.
10.10 Wij zijn niet verplicht gebreken te verhelpen, voor zover de opdrachtgever zijn beta-
lingsverplichtingen niet nakomt.
10.11 De termijnen genoemd onder nummer 10.1, 10.2 en 10.7 zijn niet geldig, voor zover 
de wet langere termijnen voorschrijft volgens § 638 BGB (Burgerlijk Wetboek Duitsland).
10.12 Verdere aanspraken op kwaliteitsgarantie van de opdrachtgever tegenover ons en onze 
assistenten zijn uitgesloten; Punt 11 (Andere aansprakelijkheden) blijft 
evenwel onveranderd.

11. Andere aansprakelijkheden
Eisen tot schadevergoeding van de opdrachtgever, op welke rechtsgrond dan ook, vooral 
vanwege positieve betaalachterstand, verzaking van plichten bij contractuele onderhandelingen 
en niet toegestane handelingen, zijn uitgesloten. Dit geldt niet voor zover bv. de wet voor 
productgarantie de garantie afdwingt in gevallen van opzet, grove slordigheid, het ontbreken 
van toegezegde eigenschappen of schending van essentiële contractuele plichten. De schadever-
goeding voor de schending van essentiële contractuele plichten beperkt zich echter tot de 
te voorspellen schade, typerend voor het contract, voor zover er geen sprake is van opzet 
of grove slordigheid. Een verandering in de bewijslast ten nadele van de opdrachtgever is 
niet aan de voorafgaande regelingen verbonden.

12. Ons recht op herroeping
12.1 Mocht het ons na afsluiting van het leveringscontract bekend worden dat de opdracht-
gever zich in een ongunstige financiële toestand bevindt, dan kunnen wij een waarborg 
voor de tegenprestatie verlangen of het contract herroepen met aanrekening van de door 
ons gemaakte kosten.
12.2 Verder hebben wij het recht geheel of gedeeltelijk en met inachtneming van een pas-
sende opzegtermijn, het contract te herroepen, wanneer gebeurtenissen die niet voorzien 
zijn onder Punt 4.1 invloed hebben op ons of op een toeleverancier en/of de onmogelijkheid 
tot nakoming van het contract na verloop blijkt.
12.3 Schadeclaims van de opdrachtgever wegens een dergelijke herroeping bestaan niet.

13. Plaats van nakoming en bevoegde rechtbank
13.1 De plaats van nakoming is 78727 Oberndorf am Neckar, Duitsland
13.2 De bevoegde rechtbank is het kantongerecht van Oberndorf resp. de arrondissements-
rechtbank van Rottweil, Duitsland
13.3 Voor de contractuele aspecten en hun interpretatie geldt uitsluitend het Duitse recht.

14. Verplichtingen
Bij juridische ongeldigheid van enkele punten blijft het contract ook bindend ‚voor de overige 
gedeelten. Dat geldt niet wanneer het een bepaalde partij onaanvaardbare moeite zou kosten 
om aan het contract gebonden te blijven. 

01/2015

Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden

230 V
Machine met wisselspanning- of universeel-motor.

400 V
Machine met draaistroommotor.

CUprex
Met Cuprex, de nieuwe hoog rendement motor.

Afzuiging
Afzuighulpmiddelen worden standaard meegeleverd.

Verstekhoek 45 graden
Machine kan tot onder een hoek van 45° 
versteld worden.

Verstekhoek 60 graden
Machine kan tot onder een hoek van 60° 
versteld worden.

Beide zijden verstelbaar
Machine kan naar beide tot zijden onder een 
hoek van 60° versteld worden.

FLIPPKEIL 
Veilig en snel invalzaagsnedes maken dankzij het 
verend opgehangen spouwmes.

Geleidingssysteem
Voor deze machine zijn geleidingslinealen in 
verschillende lengten verkrijgbaar.

Hoge afname capaciteit
Hoge afname capaciteit door toepassing van sterke
motoren en de nieuwste technieken..
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Boren Pag 66 Schaven Pag 86
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Duo-deuvelmachine 68 – 71
Accu-schroefboormachine 72 – 75
Klopboormachine 76 – 77
Boorstation 78 – 81
Timmermans-boormachine 82 – 85

Stofzuigers 132 – 137

Vlakschuurmachine 88 – 89
Excenterschuurmachine 90 – 91

Algemene verkoopvoorwaarden  139

Hoogte verstelling
Zaaghoogte/diepte is eenvoudig in te stellen.

Klittenbandbevestiging
Het schuurpapier kan snel verwisseld worden en is
goed bevestigd door de toepassing van klittenband.

MAX + Koffer
Deze machine wordt standaard in een stevige 
kunststof of metalen koffer geleverd.

Pendelbeweging
De pendelbeweging van het zaagblad is in 
4 standen instelbaar.

Rechts-/Linksdraaiend
Omschakelbaar tussen rechts- of linksdraaiend.

Veiligheidskoppeling
Zaagblad-veiligheidskoppeling zorgt voor zekerheid
bij extreme belasting.

Snel onderdelen verwisselen Met bijge-
leverd gereedschap, of zelfs zonder gereedschap, 
snel en eenvoudig onderdelen wisselen.

Veiligheidsrem
Het gereedschap wordt na het uitschakelen auto-
matisch afgeremd.

Regelbaar toerental
Het gereedschap wordt na het uitschakelen auto-
matisch afgeremd.

Regelelektronika Krachtig en snel werken en een 
lange levensduur dankzij de aanloopstroombegrenzing, 
constant toerental regeling en overbelastingsbeveiliging.

Lichtgewicht
Deze MAFELL machine onderscheidt zich, ondanks 
zijn grote robuustheid, door een laag gewicht.

PG = Productgroep
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Mijlpalen in Hout –
Het MAFELL succesverhaal.

Introductie van de DD40

De eerste draagbare werk-
plaatsmachine ter wereld: 
Machine type A

Eumacop Innovatie prijs voor 
de KSP 40 met flexibele liniaal

Verhuizing naar Oberndorf-
Aistaig

Rudolf-Eberle prijs voor het 
zaag-systeem PSS 3000

Dipl. Ing. Rudolf Mey neemt de 
fabriek over

Introductie van de hoog rende-
ment motor CUprex 

Oprichting van MAschinenfabrik 
FELLbach
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van onder druk geperst alu-
minium in het begin van de 
jaren 60

MAFELL wordt onderscheiden 
als één van de honderd meest 
innovatieve bedrijven innovatieve 
ondernemingen in Duitsland.

Introductie van de eerste 
combi-machine: de ERIKA

iF Ontwerp onderscheiding 
2011 voor de P1 cc

Marktintroductie afkortzaagsysteem KSS80 Ec

Verhuizing naar het nieuwe 
fabriekscomplex in 
Oberndorf - Lindenhof

Introductie van de ERIKA 70 E
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Kwaliteit: made in Germany

MAFELL produceert uitsluitend in zijn fabriek 
in Oberndorf am Neckar. Dat betekent 
„Quality made in Germany“. Tot 85% van 
de componenten worden in eigen beheer 
gefabriceerd. 

Van spuitgietwerk tot hoog rendement 
motoren, van de ontwikkeling tot de fabricage: 
MAFELL kwaliteit is in elke fase gewaarborgd. 
Onze -hightech-productiesystemen zorgen 
er tevens voor dat wij snel op algemene en 
specifieke  marktontwikkelingen en wensen 
kunnen inspelen. 

De hoge eisen die onze klanten stellen worden 
vertaald naar het gebruik van hoogwaardige 
materialen, bijvoorbeeld:

• Slagvaste onderdelen, die niet van eenvou-
dige kunststoffen zijn, maar van glasvezel 
versterkt polyamide

• Gegoten delen zijn niet van standaard alu-
minium gemaakt, maar van onder druk ge-
perst magnesium. Dit zorgt ook nog eens 
voor een  30% lager gewicht

• Door een aanzienlijk hoger deel koper in de 
motoren wordt met een CUprex motor een 
duidelijk hoger draaimoment gerealiseerd

Dat alles bij elkaar is de fascinatie van  
MAFELL: de hoogste innovatie, de beste 
materialen en absolute precisie bij de productie 
waardoor u in uw werk topprestaties kunt 
leveren.

Typisch MAFELL.
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Machines voor vele generaties.

Wat een MAFELL machine werkelijk waard 
is, ontdekt men pas na jaren in de praktijk. 
Onze machines zijn het resultaat van een uniek
fabricageproces waardoor de spreekwoordeli-
jke MAFELL kwaliteit voor generaties ontstaat. 
Dit maakt onze produkten al tijden onver-
gelijkbaar: een krachtige motor, een extreem 

robuste constructie, de hoogste precisie en 
een ongekende lange levensduur. 

MAFELL staat voor kwalitieit zonder com-
promissen bij het vervaardigen van machines 
voor houtbewerking. Onze goede contacten 
met de vakman vindt u terug in de innovatieve 

details van al onze machines.

Van vakmensen voor vakmensen.
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De MAFELL CUprex motoren

Samengebalde kracht en een hoog draaimoment hebben 
een naam gekregen: CUprex – de generatie motoren met 
een hoog draaimoment en uitgekiende digitale elektronica 
- is de nieuwe maatstaf als het om puur vermogen gaat.

Samengebalte Kracht

De CUprex motoren van MAFELL leveren een 
optimale performance van maximale kracht, 
modernste techniek en het hoogste gebruiks-
gemak.

Veiligheid

De regeltechniek zorgt voor meer 
controle en comfort. De meeste 
CUprex machines zijn voorzien van 
een; rustige aanloop, toerentalbe-
grenzing onbelast, constant 
toerental belast en uitschakeling 
bij overbelasting.  

Aangepaste 
grootte 
van het veld

De CUprex motoren 
hebben door al deze 
verbeteringen een 
compactere bouw en 
zijn lichter dan gebrui-
kelijke motoren. Hier-
door ligt een CUprex 
machine optimaal 
in de hand en is het 
prettiger en minder 
vermoeidend werken.

Verbeterde 
geometrie 
van het anker

De grotere doorsnede 
van het anker levert 
een merkbaar hoger 
draaimoment.

Verbeterde 
wikkelingen

Door de grotere dia-
meter van de koper-
draden is het verlies 
van het vermogen 
duidelijk minder. Dit 
levert merkbaar meer 
vermogen op.

Regelbare digi-
tale elektronica

Verbeterde aanstu-
ring: het toerental kan 
traploos aangepast 
worden naargelang de 
verschillende materia-
len en toepassingen.

Verbeterde stuurtechniek

De CUprex stuurtechniek zorgt voor een 
constant toerental – juist bij hoge belasting.

To
er

en
ta

l

Koppel

Conventionele motor
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Het MAFELL trainingscentrum.

MAFELL – Trainingen

Om onze klanten niet alleen technisch op 
alle gebieden te kunnen ondersteunen, 
maar ook op andere terreinen van dienst 
te kunnen zijn, geeft MAFELL de mede-
werkers efficiente scholing op het gebied 
van vreemde talen, telefoonmanagement 
of relatiebeheer. Dit zijn slechts een paar 
voorbeelden van ons scholingsaanbod 
voor onze medewerkers. Op deze manier 
willen wij voor onze klanten meer bieden 
dan alleen ondersteuning op het gebied 
van techniek.

MAFELL geeft trainingen. 

In ons nieuwe trainingscentrum scholen 
wij de MAFELL partners op het gebied 
van toepassingen en techniek. Alle 
MAFELL machines uit de verschillende 
productgroepen worden duidelijk en actief 
gepresenteerd en uitgelegd. 

MAFELL Productopleidingen

Tijdens de vakspecialistische studiedagen 
van MAFELL wordt u know-how aangebo-
den die gefundeerd is op onze degelijke 
en diepgravende vakkennis. Onze experts 
delen daar waardevolle kennis met u en 
reiken u praktijkgerichte tips aan. 

Voor meer informatie over onze product-
opleidingen kunt u bellen met 
+49 74 23 81 21 09.

Architectuur en bouwmanagement van het MAFELL 
trainingscentrum: Pro Architektur - Gerhild Hamberger
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Het MAFELL meerwaarde pakket.

Onder het motto “Follow your instinct” biedt MAFELL u een sterk 
producten- en dienstenprogramma aan. Daar hoort ons meerwaar-
depakket bij, dat u duidelijke voordelen biedt.

Drie jaar 
garantie

Bij MAFELL zit er vanaf nu meer voor u in: want 
MAFELL biedt u niet alleen innovatie, top kwaliteit 
en jaren lange ervaring in houtbewerken, maar 
nu ook drie jaar garantie* op alle machines. Hier-
mee geven we het vertrouwen dat MAFELL in zijn 
producten heeft, aan u door.

* Machines die vanaf januari 2006 zijn gekocht en geregistreerd, hebben 
onder de onderstaande voorwaarden 3 jaar garantie.

Onverminderd de wettelijke garantieregelingen verleent MAFELL aan 
zakelijke kopers 12 Maanden (voor particuliere kopers 24 maanden) 
garantie vanaf de aankoopdatum van de machine onder de volgende 
voorwaarden:

De garantie is alleen van toepassing op gebreken door materiaal-, 
productie- en montagefouten. Deze garantie is niet van toepassing op 
toebehoren, aan slijtage onderhevige delen noch op accu‘s.

Zo werkt het:
 

De garantiekaart binnen 4 weken na aankoop 
van de machine invullen en naar MAFELL sturen 
of bij uw dealer afgeven. Of u registreert uw 
machine binnen 4 weken via het internet op 
www.mafell-garantie.de. U krijgt dan per om-
gaande post een bevestiging. Als u de kaart 
naar MAFELL verstuurd, ontvangt u een per post 
een bevestiging van uw registratie.
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www.mafell.nl

Ervaar MAFELL online 

Op onze website vindt u de laatste informatie over onze machines, 
toebehoren en gereedschappen.

Wat onze website nog zinvoller maakt is onder meer de informatie waar 
u onze handelaren kunt vinden of de pagina‘s FUN & Tradition. Deze 
pagina‘s met hun hoge plezier factor maken een bezoek aan onze 
website nog meer de moeite waard.

Bezoek onze website maar eens een keer: www.mafell.nl 
Wij wensen u veel plezier!

MAFELL News 

Breng uzelf op de hoogte van het laatste MAFELL nieuws. Hier vindt u 
snel actuele informatie over producten en beurzen, etc. 

Mediatheek

Hier vindt u van alles waar u plezier aan kunt beleven. Van de MAFELL 
funclips, ringtones tot het MAFELL-online-spel. 

Online-Registreren

Hier registreert u uw machine en waardoor u 3 jaar basis garantie krijgt. 
Dat gaat heel eenvoudig online op: www.mafell-garantie.de
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De zagen van MAFELL zijn kwaliteitsmachines voor het timmer- 
en meubelmakerswerk. Of het nu decoupeerzagen, invalzagen, 
afkort-systeemzagen, trek-afkortzagen of zagen met geleideliniaal 
of schuiftafel zijn, bij MAFELL vindt u voor alle zaagwerkzaam-
heden een passende machine met een naadloos aanbod aan 
zaagsnedediepten. Van de fijne en precieze interieurbouw tot 
en met het bewerken van hout met grote afmetingen: de prak- 
tijkgerichte machines van MAFELL maken het u allemaal mogelijk 
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Geleidelinialen F

De verlengbare geleideliniaal met rubberlip en splinterbescherming.

Met 2 schroefklemmen kan de 
liniaal nog eens extra aan het 
werkstuk vastgezet worden.

Twee eenvoudig vervangbare 
anti-slipstrips aan de onderzijde 
zorgen dat de liniaal stabiel en 
slipvast op het materiaal ligt 
zonder er sporen op na te laten.

Voor optimale precisie en zuivere 
zaagsneden – de geleidingsliniaal 
met splinterbeveiliging.

Het unieke verbindingsstuk van 
MAFELL zorgt ervoor dat de 
linialen in een handomdraai 
direct en exact in elkaars ver-
lengde komen te liggen. 

Voor een precieze en strakke zaagsnede heeft MAFELL, voor een breed 
scala van machines, een nieuwe en unieke geleideliniaal: de serie F. De 
voordelen van deze geleidelinialen zijn helder:

• Door het verbindingsstuk naar wens 
eenvoudig, snel en precies te verlengen

• Exact recht zagen, zelfs bij een verlengde
geleideliniaal, door het zelfcentrerende verbindingsstuk

• Eenvoudig verwisselbare rubberlip, voor een 
optimaal resultaat

• Licht van gewicht, eenvoudig in gebruik
• De eenvoudig verwisselbare antislippro-  

fielen, voorkomen het verschuiven van de liniaal
• Op de praktijk afgestemde lengtes tot 3,1 m

De rubberlip is de maatvoering en tevens de splinterbescherming. Voor een 
optimaal resultaat wordt deze met de eerste zaagsnede op maat gemaakt. 
De coating op de bovenzijde van de liniaal zorgt ervoor dat de machine 
soepel en licht over de liniaal glijdt. Het kunststofprofiel aan het begin van 
de liniaal voorkomt dat de afzuigslang en de aansluitkabel achter de liniaal 
blijven haken. De breedte van de liniaal is zo gekozen, dat de volledige 
voetplaat van de machine over de liniaal glijdt.

Voor de volgende modellen zijn de nieuwe MAFELL geleidelinialen 
leverbaar:

• P1 cc 
• MT 55 cc
• KSS 400
• KSS 400 / 36 V 
• KSS 80 Ec / 370
• KSP 55 F

• KSP 55 / 36 V
• MS 55
• MS 55 / 36 V
• KSP 65 F
• K 85 / K 85 Ec
• MKS 130 Ec  

• MKS 145 Ec
• MKS 165 Ec
• MKS 185 Ec
• MF 26 cc
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De verstekaanslag kan met 
het MAFELL verbindingsstuk 
met alle F-geleidelinialen ver-
bonden worden. Het verbin-
dingsstuk  wordt eenvoudig 
aangebracht, de linaal aange-
schoven en vastgezet, klaar.

Werkwijze 1 
Afzuiging van de onderzijde, 
bijvoorbeeld bij afkorten

De gewenste hoek wordt 
eenvoudig met behulp van 
de duidelijke schaalverdeling 
ingesteld en met de vergren-
deling vastgezet.

Werkwijze 2
Afzuiging van de bovenzijde, 
bijvoorbeeld bij invalzagen

De verstekaanslag met gelei-
deliniaal wordt tegen het 
werkstuk aangelegd.

Afzuiging bij het zagen van 
plaatmateriaal of deuren etc. 
De F-AFU 130 wordt via de 
dubbele adaptor aan de on-
derzijde afgezogen en zit vast 
verbonden aan de 1,3 m lange 
geleideliniaal.

Het werkstuk kan nu exact 
volgens de ingestelde hoek 
gezaagd worden.

Afzuigen op vlakken. Door het
bevestigen van de adapter 
FAFO op een bestaande ge-
leideliniaal type F, kan vanaf de
bovenzijde afgezogen worden
en zuigt de liniaal zich tegelijker-
tijd vast op het plaatmateriaal.

MAFELL–verstekaanslag F-WA

Aerofix F-AF 1

Zuiver haaks zagen, precies volgens de schaalverdeling 
met de verstekaanslag van MAFELL.

Het MAFELL zuig-klemsysteem benut de zuigkracht van de 
stofzuiger zuigt de geleideliniaal muurvast op het werkstuk vast.
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De FLIPPKEI  van MAFELL. 

Ook zonder demontage van het spouwmes is veilig inval werk te 
maken dankzij het unieke verende spouwmes FLIPPKEI  von MAFELL.

• Het zaagblad wordt middels de lichtlopende en stabiele hoogte-
verstelling in een positie 2 mm. boven de onderkant van de grond-
plaat van de machine gebracht.

• Het zaagblad heeft in deze stand geen contact met het werkstuk
• Deze stand is tegen het onbedoeld invallen, door een mechanische 

beveiliging (KSP serie, KSS 400), of middels een automatische arre-
teer-schakelaar beveiligd.

• Zonder voorwaardse beweging van de machine kan men nu het 
zaagblad direct in het materiaal laten invallen.

• Het verende FLIPPKEI  spouwmes zakt automatisch in de be-
schermkap en ligt daarbij op het werkstuk.

• Optimale controle op het invalwerk door:
• Zicht op het zaagblad bij de aftekening (KSP Serie)
• Uiterst eenvoudige bedienbaarheid

• Zodra een voorwaartse beweging van de machine gemaakt wordt, 
valt de FLIPPKEI  automatisch in de zaagsnede.

• Dit garandeert de gebruiker de grootst mogelijke veiligheid tijdens
het zagen.

• Het tot nu toe noodzakelijke los- en vastschroeven van het spouwmes 
om invalwerk te kunnen maken, behoort hierdoor tot het verleden.

• Het spouwmes blijft altijd aan de machine vast zitten.

Machines met de FLIPPKEI

• KSS 300
• KSS 400 
• KSS 400 / 36 V
• KSS 80 Ec / 370
• PSS 3100 SE 

• KSP 40 Flexistem 
• KSP 55 F
• KSP 55 / 36 V 
• KSP 65 F
• K 85 / K 85 Ec

... en zo functioneert het:
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ZSX 400 Ec
ZSX TWIN

ZSX 260 Ec

MKS 185 Ec

MKS 130 Ec

MKS 145 Ec

MS 55 / 36 V + KSP 55 / 36 V

KSS 400 / 36 V

KSP 40 
Flexistem KSS 300 

MKS 165 Ec

K 85 / K 85 Ec

KSS 80 Ec / 370

MT 55 cc

KSP 65 F
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Zaagdiepte in mm

Het MAFELL - zaagcapaciteit 
aanbod:

Een zaagmachine kan pas volop gebruikt worden wanneer alle toe-
behoren perfect passen. De zaagbladen van MAFELL zijn gekozen na 
uitvoerige tests. Daardoor leveren ze u de allerbeste zaagprestaties.
Zo worden de MAFELL zaagbladen gekenmerkt: kwaliteit (HM = hard-
metaal, CV = Chroom-Vanadiumstaal), diameter x dikte zaagblad, 
snijbreedte x boring, aantal tanden, tandsoort (WZ = wisseltand, 
FZ = vlakke tand, HZ = holle tand, Z = trapezium tand).

MAFELL biedt u een naadloos aanbod van zaagcapaciteiten. Het begint 
bij een lichte handcirkelzaag met een zaagdiepte van 40 mm tot een 
cirkelzaag van ruim 200 mm en loopt door tot een handkettingzaag 
met een zaagdiepte van 400 mm. Welke machine voor u de juiste is, 
kunt u in ons zaagdiepte-diagram zien.

M
a

x
im

a
le

 zaagdiepte



�������
������
�����

����

18

Precisie-decoupeerzaag

P   1 cc

Om het zaagblad te wisselen 
hoeft u slechts de spanhendel om 
te zetten. U kunt het zaagblad dan 
gemakkelijk verwijderen en een 
nieuw zaagblad plaatsen.

In de voetplaat is een afzuig-
systeem geïntegreerd dat ook 
werkt zonder stofzuiger. Hierdoor is 
een uitstekende afzuiging direct bij 
het zaagblad altijd gegarandeerd.

De krachtige CUprex-Compact-
motor garandeert een stabiel hoog 
toerental – ook bij langere 
zaagsnedes.

De iF productontwerp-
onderscheiding 2011 voor 
de nieuwe precisie decou-
peerzaag P1 cc.

Kenmerken

• Meer vermogen met de krachtige CUprex-Compact-motor
• Meer precisie dankzij het CUnex-zaagblad en de

mogelijkheid om met een geleideliniaal te werken
• Meer comfort dankzij het wisselen van het zaagblad
• zonder gereedschap en een optimale handgreep positie
• Meer flexibiliteit door een uitgekiend pakket toebehoren

Toepassingen

• Haaks zagen met de geleideliniaal en CUnex
• Cirkels zagen met de parallelaanslag P1-PA en CUnex
• Nauwkeurig uitsparingen zagen
• Verstekzagen tot 45°
• Zaagblad en toebehoren aangepast voor het materiaal

Omschrijving

Door het ergonomische ontwerp, de dicht bij het zaagblad geplaatste hand-
greep en de softgrip is de P1 cc optimaal hanteerbaar.

Door de slimme constructie van de voetplaat, de combinatie van het weg-
blazen van de spanen aan de ene kant en het afzuigen van de spanen aan 
de andere kant, heeft u altijd optimaal zicht op uw zaagwerk. Ook zonder 
het gebruik van een stofzuiger.

Het toerental van de P1 cc kan exact tussen 800 - 3000 slagen/min voor elk
materiaal aangepast worden.

De voetplaat met zijn geïntegreerd afzuigsysteem is ongekend stabiel. Door
de snelkoppeling is de voetplaat uiterst precies in rechte hoek met de 
decoupeerzaag verbonden.

Het uitgekiende pakket toebehoren maakt de P1 cc nog veelzijdiger. Dit geldt
in het bijzonder voor het nieuwe MAFELL precisie zaagblad CUnex W1. Deze 
maakt het in combinatie met de P1 cc mogelijk met een nauwkeurigheid te 
werken die u van een decoupeerzaag nog niet kende.

Technische gegevens  P1 cc       

Slaglengte 26 mm
Aantal slagen onbelast 800 – 3000 1/min
Opgenomen vermogen 900 W
Gewicht 2,5 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Precisie-decoupeerzaag P1 cc MaxiMAX im MAFELL-MAX 917103

Geleverd met

3 Decoupeerzaagbladen
 CUnex W1; W2; W+P2
1 Parallelaanslag P1-PA 205448
1 Voetplaat P1-GP 204350
1 Afzuigaansluiting P1-AS 203917
1 Spaangeleiding P1-SA 204353
1 Anti-splinterbeveiliging P1-SS 205447
1 Glijplaat P1-G 205464
1 Aansluitkabel 4 m 077015

  PG A
Prijslijst pagina 4
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Bij de nieuwe CUmax zaagin-
klemming klemt een wig het 
zaagblad in de zaaghouder. 
Het zaagblad zit daardoor 
onwrikbaar op zijn plaats.

Om een compromisloze 
stabiliteit van de standaard 
voetplaat te garanderen, is 
er voor de P1 cc een aparte 
verstelbare voetplaat
ontwikkeld.

Het precisie zaagblad CUnex 
W1 bestaat uit twee gesol-
deerde enkele zaagbladen. 
Door zijn stabilteit en zijn wig-
vorm zaagt hij ook rondingen 
precies en onder een haakse 
hoek.

In combinatie met de geleide-
linialen F van MAFELL kunt u 
met de P1 cc exact en onder 
een haakse hoek zagen. Ook 
een unieke eigenschap van 
de P1 cc.

Accessoires en toebehoren
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CUnex W1 WOOD 
High Precision 093676

3 75 4 ≤ 64 2 • •

W2 WOOD 
093701

1,7 75 4 ≤ 64 5 • •

W3 WOOD
093702

1,7 125 4 ≤ 114 5 • •

W4 WOOD Progressive
093703

1,3 75 4 – 5,2 ≤ 64 5 • • •

W5 WOOD Progressive
093704

1,5 90 2 – 3 ≤ 79 5 • • •

W6 WOOD Reverse
093706

1,5 75 2,5 ≤ 64 5 • • •

W+P 2 WOOD+PLASTIC
093705

1,5 75 2,7 ≤ 64 5 • • • • • •

W+M 2 WOOD+METAL
Progressive BIM 093707

1,3 105 2,4 – 5 ≤ 94 5 • •

L2 LAMINATE
093708

1,3 60 1,7 ≤ 15 5 •

M2 METAL Progressive BIM
093709

1 55 1,1 – 1,5 ≤ 3 5 • • •

E+F 2 EPOXY+FIBER HM
093710

1,2 75 4,3 ≤ 64 1 • • •

Assortiment 1
4 x W2, W+P2, W5, W4
2 x CUnex W1
 
Assortiment 2
4 x M2, W6, L2, W+M2
2 x CUnex W1

093712

093713

Parallelaanslag P1-PA
incl. cirkelzaag-hulpstuk

205448

Anti-splinterbeveiliging P1-SS
5 Stuck

205447

Voetplaat P1-SP
tot 45° verstelbaar

205446
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Afkort-zaagsysteem

KSS 300

Kenmerken

• Klein en handzaam, maar krachtig
• Unieke afkortliniaal
• Ideaal voor het zagen van panelen
• Snel en eenvoudig verstek en onder een hoek zagen

Toepassingen

• Afkortzaag met geleidingssysteem
• Schulpen (langszagen) en afkorten
• Invalzagen, sparingen en voegen vanaf 13 mm
• Materialen zoals: plaatmateriaal, deuren, werkbladen,

parket, laminaat en betimmering

Omschrijving

Bij afbouwwerkzaamheden komt het vooral op één ding aan: precisie.

Juist daarvoor is het afkort-zaagsysteem KSS 300 ontwikkeld. Doordacht 
tot in de kleinste details voor een perfekt zaagresultaat.

Door de vaste verbinding van de handcirkelzaag met de KSS-liniaal heeft u 
een uiterst functionele, met één hand te bedienen, handafkortzaag voor uw 
afkortwerk. Aan het einde van de zaagsnede wordt de machine automatisch 
in zijn beginstand op de liniaal teruggebracht.

De 42 mm handcirkelzaag heeft meer dan voldoende power en weegt, dankzij 
zijn magnesium behuizing en voetplaat, toch slechts 2,6 kg.

Het complete systeem, incl. flexibele liniaal, past probleemloos in de 
MAFELL-MAX systeemkoffer. U heeft alles bij de hand voor al uw zaag-
werkzaamheden: een afkortzaag, invalzaag, voegenzaag, handcirkelzaagen 
een platenzaag met flexibele liniaal.

Technische gegevens KSS 300       

Zaagdiepte met liniaal verstekhoek 0° 40 mm
Zaagdiepte met liniaal verstekhoek 45° 27 mm
Zaagdiepte zonder liniaal verstekhoek 0° 42 mm
Verstekbereik 0 – 45 °
Zaaglengte 300 mm
Zaaghoekbereik – 45° – + 60 °
Toerental onbelast 8800 1/min
Opgenomen vermogen 900 W
Gewicht 3,2 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang 

Afkort-zaagsysteem KSS 300 MaxiMAX in MAFELL-MAX 916702
Afkort-zaagsysteem KSS 300 MidiMAX in MAFELL-MAX 916701

Geleverd met

1 Flexibele liniaal FX 140 204372
 1,4 m met anti-splinterstrip (MaxiMAX)
2 Klemstukken (MaxiMAX) 203773
1 Zaagblad-HM 092559
 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR,
 voor fijnzagen
1 Parallelaanslag 203180
1 Afzuighulpstuk 203782
1 Zeskant Schroevendraaier 4 mm 093074
1 Aansluitkabel 4 m 087323

De machine wordt met de snelsluiting snel en 
eenvoudig van de liniaal genomen. Nu heeft de 
machine alle mogelijkheden van de KSP hand-
cirkelzaagserie van MAFELL.

Een vaste nok en een over een grote 
schaalverdeling nauwkeurig ver-
stelbare nok aan de onderzijde van 
de liniaal zorgen voor een precieze 
zaagsnede. Onder elke gewenste 
hoek.

Het kantelpunt van de KSS 300 ligt aan de onder-
kant van de liniaal. Voordeel: slechts één afleespunt 
voor de juiste maat, onafhankelijk van de hoek en 
onafhankelijk van het gebruik zonder of met liniaal.



21

M
A

F
E

L
L

Z
a
g

e
n

S
c
h
u
re

n
S

c
h
a
ve

n
F
re

ze
n

O
ve

ri
g

e
B

o
re

n
S

to
fz

u
ig

e
rs

Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Flexibele liniaal FX 140
1,4 m met anti-splinterstrip

204372

Schroefklem
Voor het vastklemmen
van de liniaal op het werkstuk

093281

Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 24, WZ, voor universeel
gebruik

092558

Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 40, FZ/TR, voor fijne zaag-
sneden

092559

Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 12, WZ, voor schulpen (langs-
zagen)

092560

Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 40, TR, voor laminaat

092578

Eén systeem, vijf zagen, één
koffer: KSS 300, als afkort-
zaag, invalzaag, voegenzaag, 
handcirkelzaagen een platen-
zaag met flexibele liniaal.

Door de vaste verbinding van 
de handcirkelzaag met de 
KSS-liniaal heeft u een uiterst 
functionele, met één hand te 
bedienen, afkortzaag voor uw 
afkortwerk.

In combinatie met de op-
rolbare flexibele-liniaal FX 
140 kunt u tot 1,4 m uiterst 
nauwkeurig zagen.

Perfekte afwerking: De zij-
aanslag van de handcirkelzaag 
zorgt ervoor dat u moeiteloos 
en excact een schaduwvoeg
van 13 mm breedte kunt zagen.

Accessoires en toebehoren
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Door de snelsluiting kan de machine snel en 
eenvoudig van de liniaal genomen worden. 
Hierdoor is de machine ook inzetbaar als aparte 
handcirkelzaag, met alle functies die u ook bij de 
KSP-handcirkelzagenserie van MAFELL vindt.

Door het nieuwe en unieke zwenkmechanisme 
blijft, in het bereik van 0° - 22,5° de zaagdiepte 
49,5 mm (incl. liniaal). Bij een hoek von 45°
heeft u nog altijd een zaagdiepte van 40 mm 
beschikbaar.

Het hechtprofiel aan de onderzijde 
zorgt ervoor dat de liniaal niet over het 
werkstuk verschuift en beschermt het
oppervlak van het werkstuk.
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Afkort-zaagsysteem

KSS 400

Kenmerken

• Werken uit de vrije hand, zonder ondersteuning
• Unieke afkortliniaal
• Invalzaag met verend spouwmes FLIPPKEIL

Toepassingen

• Afkortzaag met geleidingssysteem
• Langszagen en afkorten
• Invalzagen en uitsparingen
• Materialen zoals: plaatmateriaal, deuren, werkbladen,

parket, laminaat en betimmering

Omschrijving

Vergeet alles wat u tot nu toe van handcirkelzagen weet!

Het afkort-zaagsysteem van MAFELL is kompleet anders: Het bijzondere 
aan dit systeem is de unieke liniaal. Deze is niet alleen voor de geleidng 
van de zaag, maar hij vormt samen met de zaag een eenheid. Het afkort-
zaagsysteem KSS 400.

Uit de losse hand, zonder ondersteuning, zaagt u uw werkstuk, onder elke 
gewenste hoek, snel en nauwkeurig af. De KSS 400 is zeer goed hanteerbaar.
Door toepassing van geperst magnesium componenten, weegt het hele 
systeem slechts 5,2 kg.

Aan het einde van de zaagsnede wordt de machine automatisch naar zijn 
beginstand teruggetrokken en heeft u weer de maximale zaaglengte van 
400 mm. tot uw beschikking.

Het kantelpunt van de KSS 400 ligt direct naast de rubberstrip.Hierdoor hebt 
u slechts één afleespunt, onafhankelijk van de ingestelde zaaghoek - met 
of zonder liniaal. De spaangeleiding zit in de liniaal geschoven en kan dus 
eenvoudig verwisseld worden.

Technische gegevens KSS 400       

Zaagdiepte met liniaal verstekhoek 0° 49,5 mm
Zaagdiepte met liniaal verstekhoek 45° 0 – 38 mm
Zaagdiepte zonder liniaal verstekhoek 0° 55 mm
Verstekbereik 0 – 45 °
Zaaglengte 400 mm
Zaaghoekbereik – 60° – + 60 °
Toerental onbelast 5200 1/min
Opgenomen vermogen 1100 W
Gewicht 5,2 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Afkort-zaagsysteem KSS 400 916501
Afkort-zaagsysteem KSS 400 916511
met geleideliniaal F 160
Afkort-zaagsysteem KSS 400 in transportkoffer 916502
Afkort-zaagsysteem KSS 400 in transportkoffer  916516
met geleideliniaal F 160

Geleverd met

1 Zaagblad-HM 092552
 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ,
 voor fijnzagen
1 Parallelaanslag (enkel voor 916502 en 916516)
1 Afkort-liniaal 400 204010            
1 Aanslagbeugel (enkel voor 916501 en 916511) 203208
1 Afzuighulpstuk 200042
1 Zeskant Schroevendraaier 5 mm 093034
1 Aansluitkabel 4 m 087323
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Alles in één hand: de machine
is met de liniaal verbonden en
daarmee de eerste en enige
met één hand te bedienen
afkortzaag.

De KSS 400 kan eenvoudig 
en snel van de afkortliniaal 
genomen en gebruikt worden 
met een F serie geleideliniaal.

De vaste - en verstelbare aan-
slagnok zorgen ervoor dat u 
met de KSS 400, hoeken van 
– 60° - + 60° kunt zagen.

Door de grote hoek-schaal-
verdeling is de hoek exact in 
te stellen.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
oor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Zuig-klemsysteem 
Aeroxfix F-AF 1
Met liniaal, adaptor voor afzuiging
boven en onder en Flexi-slang

204770

Flexi-slang FXS L
tot lengte 3,2 m

205276

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Schroefklem 
F-SZ 100MM
2 stuks, voor het vastklemmen 
van de liniaal op het werkstuk

205399

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Afkort-liniaal 770
Zaaglengte tot 770 mm

204378

Parallelaanslag
met vleugelschroeven

203214

Handgreep
als extra machinegeleiding,
met bevestigingsbout

201451

Transportkoffer
met inzetstuk

204240

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 32, WZ, voor fijnzagen/
universeel gebruik

092552

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 24, WZ, voor universeel
gebruik

092533

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 16, WZ, voor schulpen 
(langszagen)

092539

Accessoires en toebehoren
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Afkort-zaagsysteem

KSS 400 / 36 V
Ongekende flexibiliteit - Het afkortzaagsysteem met 
36 V accutechniek is overal inzetbaar.

Bestaande MAFELL toebehoren van de 230 V 
machines (zoals zaagbladen) kunnen toegepast 
worden.

Door de snelsluiting kan de machine snel en 
eenvoudig van de liniaal genommen worden. 
Hierdoor is de machine ook inzetbaar als aparte 
handcirkelzaag, met alle functies die u ook bij de 
KSP-serie van MAFELL vindt.

  PG A
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Kenmerken

• Werken uit de vrije hand, zonder ondersteuning
• Unieke gekoppelde afkortliniaal
• Invalzaag met verend spouwmes FLIPPKEIL

Toepassingen

• Afkortzaag met geleidingssysteem   
• Schulpen en afkorten
• Invalzagen en uitsparingen
• Materialen zoals: plaatmateriaal, deuren, werkbladen,

parket, laminaat en betimmering

Omschrijving

Vergeet alles wat u tot nu toe van handcirkelzagen weet!

Het afkort-zaagsysteem van MAFELL is kompleet anders: Het bijzondere 
aan dit systeem is de unieke liniaal. Deze is niet alleen voor de geleidng 
van de zaag, maar hij vormt samen met de zaag een eenheid. Het afkort-
zaagsysteem KSS 400.

Uit de losse hand, zonder ondersteuning, zaagt u uw werkstuk, onder elke 
gewenste hoek, snel en nauwkeurig af. De KSS 400 is zeer goed hanteerbaar. 
Door toepassing van geperst magnesium componenten, weegt het hele 
systeem slechts 5,2 kg.

Aan het einde van de zaagsnede wordt de machine automatisch naar zijn 
beginstand teruggetrokken en heeft u weer de maximale zaaglengte van 
400 mm. tot uw beschikking.

Het kantelpunt van de KSS 400 ligt direct naast de rubberstrip. Hierdoor 
hebt u slechts één afleespunt, onafhankelijk van de ingestelde zaaghoek - 
met of zonder liniaal. De anti-splinterstrip zit in de liniaal geschoven en kan 
dus eenvoudig verwisseld worden.

Technische Gegevens KSS 400 / 36 V              

Zaagdiepte met liniaal verstekhoek 0° 49,5 mm
Zaagdiepte met liniaal verstekhoek 45° 0 – 38 mm
Zaagdiepte zonder liniaal verstekhoek 0° 55 mm
Verstekbereik 0 – 45 °
Zaaglengte 400 mm
Zaaghoekbereik – 60° – + 60 °
Toerental onbelast 3800 1/min
Accu-packs 36 V 
Gewicht 6,3 kg
Accu 36 V, 144 Wh, Li-Ion

Leveringsomvang 

Afkort-zaagsysteem KSS 400 / 36 V in transportkoffer 918401

Geleverd met

1 Zaagblad-HM 092552
 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ,
 voor fijnzagen
2 Accu PowerTank 36 B 144 094427
 36 V, 144 Wh, Li-Ion
1 Accu-Power-Station APS 36 094408
1 Afzuighulpstuk 200042
1 Parallelaanslag 201436
1 Afkort-liniaal 400 204010            
1 Zeskant Schroevendraaier 5 mm 093034
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Grenzeloos inzetbaar! Met de
KSS 400 / 36 V hoog bovenop 
de stijger, ver verwijderd van 
elk stopcontact.

De vaste - en verstelbare 
aanslagnok zorgen ervoor dat 
u met de KSS 400, in beide 
richtingen, hoeken van 0 - 
60° kunt zagen.

Door de grote hoek-schaal-
verdeling is de hoek exact in 
te stellen.

De KSS 400 / 36 V kan 
eenvoudig en snel van de 
systeemliniaal genomen en 
gebruikt worden met een ge-
leideliniaal.

Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
oor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Schroefklem 
F-SZ 100MM
2 stuks, voor het vastklemmen 
van de liniaal op het werkstuk

205399

Accu PowerTank 36 B 144
36 V, 144 Wh, Li-Ion

094427

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Afkort-liniaal 770
Zaaglengte tot 770 mm

204378

Parallelaanslag
met vleugelschroeven

203214

Handgreep
als extra machinegeleiding,
met bevestigingsbout

201451

Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 32, WZ, voor fijnzagen
in hout

092552

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 32, WZ, voor fijnzagen/
universeel gebruik

092533

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 24, WZ, voor universeel
gebruik

092539

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 16, WZ, voor schulpen (langs-
zagen)

092565
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Afkort-zaagsysteem

KSS 80 Ec / 370

De rubber profielen aan de onderzijde zorgen 
ervoor dat de liniaal niet over het werkstuk 
verschuift en beschermt het oppervlak van het 
werkstuk.

Door de snelsluiting kan de machine snel en 
eenvoudig van de liniaal genommen worden. 
Hierdoor is de machine ook inzetbaar als aparte 
handcirkelzaag, met alle functies die u ook bij de 
KSP-serie van MAFELL vindt.

Met één handgreep kan de zaagdiepte ingesteld 
én vastgezet worden.
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Kenmerken

• Met CUprex, de hoog rendement motor
• Unieke, precisie hoogteverstelling
• Slechts één zaagaanduiding
• Invalzaag met verend spouwmes FLIPPKEIL

Toepassingen

• Afkortzaag met geleidingssysteem
• Schulpen (langszagen) en afkorten
• Invalzagen en uitsparingen
• Materialen zoals: plaatmaterialen, deuren, werkbladen,

betimmeringen, omtimmeringen in interieurbouw en renovatie

Omschrijving

Het nieuwe afkortzaagsysteem KSS 80 Ec / 370 van MAFELL verenigt kracht 
en precisie met gebruiksgemak en ergonomie. Deze bepalende eigenschappen
zijn in de KSS 80 Ec / 370 op unieke wijze met elkaar verenigd.

De zaag wordt na elke snede automatisch in de uitgangspositie terugge-
trokken. Bij maximale zaagdiepte staat u een zaagsnedelengte van 370mm 
ter beschikking.

Samengebalde kracht en een hoog draaimoment hebben een naam ge-
kregen: CUprex: de hoge prestatiemotor met een groot koppel en nieuw 
ontwikkelde uitgekiende digitale regelelektronica. Het toerental van de KSS 
80 Ec / 370 kan traploos aangepast worden aan het te zagen materiaal of 
de specifieke toepassing.

Het verwijderen van het spouwmes is dankzij de FLIPPKEIL niet meer nodig -
het verende spouwmes biedt u bij het invalzagen optimaal gebruiksgemak 
en veiligheid.

Technische gegevens KSS 80 Ec / 370              

Zaagdiepte met liniaal verstekhoek 0° 82 mm
Zaagdiepte met liniaal verstekhoek 45° 55,5 mm
Zaagdiepte zonder liniaal verstekhoek 0° 88 mm
Zaagdiepte met liniaal verstekhoek 60° 0 – 38,5 mm
Verstekbereik 0 – 60 °
Zaaglengte 370 mm
Zaaghoekbereik – 60° – +50 °
Toerental onbelast 2250 – 4400 1/min
Opgenomen vermogen 2300 W
Gewicht 8,8 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Afkortzaagsysteem KSS 80 Ec / 370 918501

Geleverd met

1 Zaagblad-HM 092590
 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, 
 voor schulpen (langszagen) van hout
1 Parallelaanslag 205323
1 Afzuighulpstuk 205290
1 Zeskant Schroevendraaier 5 mm 093034
1 Afkort-liniaal 370 205310
1 Aansluitkabel 4 m 087888
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Alles in één hand: De machine 
is met de liniaal verbonden en 
daarmee de eerste en enige, 
met één hand te bedienen, 
afkortzaag.

Door de grote schaalverdeling 
is de hoek exact in te stellen.

Met behulp van de vaste en 
de instelbare aanslagnok aan 
de onderzijde van de liniaal 
kunnen verstekhoeken van 
+ 50° tot – 60° ingesteld 
worden.

De KSS 80 Ec / 370 kan 
eenvoudig en snel van de 
systeemliniaal losgekoppeld 
worden en daarna los, of op 
een andere geleideliniaal, 
worden ingezet.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Aanslag voor 
de onderzijde
K  85-UA

205399

Parallelaanslag
K  85-PA

205323

L-MAX 095170

Zaagblad-HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 12, WZ, voor schulpen (langs-
zagen)

092590

Zaagblad-HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 24, WZ, voor afkorten 
en schulpen in hout

092591

Zaagblad-HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 56, WZ, voor afkorten

092592

Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
oor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Zuig-klemsysteem 
Aeroxfix F-AF 1
Met liniaal, adaptor voor afzuiging
boven en onder en Flexi-slang

204770

Flexi-slang FXS L
tot lengte 3,2 m

205276

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Schroefklem 
F-SZ 100MM
2 stuks, voor het vastklemmen 
van de liniaal op het werkstuk

205399
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Mobiele platenzaag

PSS 3100 SE

Aanslag voor platen groter
dan 3100 mm.

Geschikt voor invalzagen
door het verende spouwmes.

Aanmerkelijke prijs- en gebruiksvoordelen ten 
opzichte van stationaire machines.

De liniaal is snel en eenvoudig te delen en daardoor gemakke-
lijk te transporteren.

Met voorritsfunctie - voor
perfecte splintervrije zaagsnedes.

Kenmerken

• Optimale stofafzuiging
• Mobiele platenzaag
• Zagen van cementgebonden platen

Toepassingen

• Bewerking en zagen van de plaat materialen
(bijvoorbeeld voor, houtskeletbouw)

• Materialen zoals: cementvezelplaat, gipsvezel panelen,
plastic, OSB, gevelplaten, trespa

Omschrijving

De PSS 3100 SE van MAFELL zijn de eerste zichzelf voortbewegende 
mobiele platenzaag.

De unieke eigenschappen van de constructie zorgen ervoor dat er bij het 
zagen nauwelijks stof vrij komt. De PSS 3100 SE beschikt over een inno-
vatieve afdekking van het zaagblad. In combinatie met het geïntegreerde 
afzuigkanaal en de S 50 M stofzuiger worden de stofdeeltjes bijna volledig 
afgezogen.

Met het nieuw ontwikkelde diamantzaagblad van MAFELL is de PSS 3100 SE 
zeer geschikt voor het zagen van cementgebonden materialen.

De hoogwaardige elektronica verhoogt door de toerentalregeling en een 
rustige aanloop de veiligheid en past het toerental aan voor verschillende 
materialen zoals bijv. kunststof, vezelplaten of aluminium. Ook zorgt de 
elektronica voor een constant toerental bij belasting en voor beveiliging 
tegen overbelasting.

Technische gegevens PSS 3100 SE              

Zaagdiepte 0 - 45 mm
Zaaglengte 3100 mm
Aanvoersnelheid 0,07 – 0,34 m/s
Toerental onbelast 2600 – 5200 1/min
Opgenomen vermogen 1490 W
Gewicht 17 kg
Universele-Motor 230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang 

Mobiele platenzaag PSS 3100 SE 916201

Geleverd met

1  Zaagblad-HM 092533
    160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ,
    voor universeel gebruik
1  Zeskant Schroevendraaier 5 mm 093278
1  Aansluitkabel 6 m 087594
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Accessoires en toebehoren

Door de motorisch aangedre-
ven zaagunit en de éénmans-
bediening worden platen snel 
en eenvoudig verwerkt.

Draaiknop voor het instellen 
van het toerental voor het 
zagen van verschillende 
materialen.

Het perfecte systeem voor
alle plaatmaterialen van 
bijvoorbeeld spaanplaat tot 
cementgebonden platen.

Met de MAFELL stofzuiger 
S 50 M en het in de liniaal 
geïntegreerde afzuigkanaal 
worden vrijwel alle vrijkomende 
stofdeeltjes volledig afgezogen.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Parallelaanslag 1250 mm 
(2 stuks zijn nodig)

203353

Geleideliniaal-
verlenging 1600
voor nuttige lengte 
van 1600 mm

Geleideliniaal-
verlenging 2600
voor nuttige lengte 
van 2600 mm

203752

203751

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 16, WZ, voor schulpen 
(langszagen)

092539

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 24, WZ, voor universeel
gebruik

092533

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 32, WZ, voor fijnzagen/
universeel gebruik

092552

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 56, FZ/TZ, voor fijnzagen
in hout

092553

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 48, FZ/TR, voor gelamineerde 
platen (Trespa)

092569

Diamantzaagblad-set
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, 
Z 4, incl. spouwmes voor cem-
entgebonden materialen

Diamantzaagblad
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, 
Z 4, voor cementgebonden
materialen

203640

092474
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Invalzaag

MT  55  cc

De gesloten behuizing en de af-
sluitbare zaagsnede zorgen voor 
een zeer laag stof niveau.

De MT 55 cc met de nieuwe CUprex-Compact 
motor heeft een duidelijk hoger toerental
met daarbij nog meer dan voldoende kracht in 
reserve.

De zaagdiepte kan op de mm
nauwkeurig ingesteld worden.
Zowel met als zonder geleideliniaal
- eenvoudig de aanwijzer verdraaien 
en de exacte zaagdiepte wordt 
aangegeven.

Voor het instellen van een verstek-
hoek u maar één knop, in plaats
van twee, een halve slag te
verdraaien om beide inklemmingen 
los te maken.

De zaagdiepte is precies in te stel-
len bijvoorbeeld bij het gebruik van 
opnieuw geslepen zaagbladen of 
het verwerken van fermacell.
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Kenmerken

• Met unieke voorritsfunctie, hoger toerental en fijninstelling,
voor meer precisie

• Ook te gebruiken op de linialen van andere merken
• Met de snelste en eenvoudigste manier van zaagblad

verwisselen
• Meer kracht door de sterke CUprex-Compact-Motor

Toepassingen

• Schulpen (langszagen) en afkorten
• Verstekzagen -1 tot +48°
• Invalzagen
• Materialen zoals: massief hout, cementvezelpanelen, trespa,

OSB, gipsvezelplaten, plastic, wandpanelen, plaatmateriaal

Omschrijving

Het idee om een nieuwe invalzaag te ontwikkelen is niet nieuw. Nieuw is 
het wel om alle delen van een machine zo te ontwikkelen, dat er een uniek 
precisie produkt ontstaat.

De MT 55 cc is een multitalent die alle vormen van zagen, invalzagen, afkorten,
langs- en verstekzagen beheerst met de hoogste precisie en zonder uit het 
spoor te raken.

De voorritsfunctie is met één beweging ingeschakeld. Daardoor zaagt u 
met de MT 55 cc net zo zuiver als met een stationaire machine, ook als de 
anti-splinter strip van de liniaal versleten is.

De MT 55 cc is met elektronische toerenregeling voor verschillende materi-
alen en zaagbladen uitgerust.

Met een zaagdiepte van 57 mm (zonder liniaal). Door het innovatieve ver-
steksysteem heeft u altijd de maximale zaagdiepte-capaciteit.

Technische gegevens MT 55 cc              

Zaagdiepte 0 – 57 mm
Zaagdiepte bij 45° 0 – 40,5 mm
Verstekbereik – 1 – 48°
Toerental onbelast 3600 – 6250 1/min
Opgenomen vermogen 1400 W
Gewicht 4,7 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Invalzaag MT 55 cc MaxiMAX in MAFELL-MAX                          917603
Invalzaag MT 55 cc MaxiMAX                                     917614
in MAFELL-MAX met geleideliniaal F 160    
Invalzaag MT 55 cc MidiMAX in MAFELL-MAX                           917602
Invalzaag MT 55 cc MidiMAX                                      917613
in MAFELL-MAX met geleideliniaal F 160

Geleverd met

1 Zaagblad-HM 092584
 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ,
 voor universeel gebruik in plaatmateriaal
1 Invalpositie-mal MT-PA (MaxiMAX) 205398   
1 Parallelgeleider (MaxiMAX 203214
1 Zeskant Schroevendraaier 5 mm 093034
1 Aansluitkabel 4 m 087323
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Ook op andere geleidelinialen 
kan de MT 55 cc probleem-
loos gebruikt worden.

De snelste manier van zaag-
bladen wisselen ter wereld: 
Druk op deontgrendelingsknop 
hendel naar boven brengen. 
De deksel opent zich en het 
zaagblad kan in een handom-
draai verwisseld worden.

Met of zonder liniaal - door 
het verdraaien van de 
zaagdiepte-aanwijzer wordt 
altijd de exacte zaagdiepte
aangegeven.

Hier onderscheidt zich de 
MT 55 cc: uiterst nauwkeurig 
uitsparingen zagen, bijvoor-
beeld in een keukenblad.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Invalpositie-mal
MT-PA

205398

Terugslagstop F-RS 202867

Parallelaanslag
met vleugelschroeven

203214

Zaagblad-HM
162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, 
WZ, voor universeel gebruik 
in plaatmateriaal

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
WZ, voor universeel gebruik

092584

092533

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, 
voor schulpen (langszagen)

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 32, WZ, voor fijnzagen/
universeel gebruik

092539

092552

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, 
FZ/TR, voor fijnzagen in hout

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 48, FZ/TR, voor gelamineerde 
platen (Trespa)

092553

092569

Diamantzaagblad
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, 
Z 4, voor cementgebonden
materialen

092474

Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
oor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Zuig-klemsysteem 
Aeroxfix F-AF 1
Met liniaal, adaptor voor afzuiging
boven en onder en Flexi-slang

204770

Flexi-slang FXS L
tot lengte 3,2 m

205276

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Schroefklem 
F-SZ 100MM
2 stuks, voor het vastklemmen 
van de liniaal op het werkstuk

205399
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Handcirkelzaag

MS 55
Belangrijke machinedelen zoals b.v. 
de grondplaat, zijn van hoogwaardig 
magnesium spuitgietwerk voor het 
zware werk in de bouw.

De sterkste en meest robuuste
handcirkelzaag in zijn klasse - door
zijn maximale koppel is voor de
MS 55 geen enkele klus te zwaar.
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Kenmerken

• Uiterst robuust en toch zeer licht
• Betrouwbaar
• Hoge capaciteitsreserve

Toepassingen

• Langszagen en afkorten in lastige omstandigheden
• Verstekzagen tot 45°
• Alle montagewerkzaamheden op de bouw
• Materialen zoals: massief hout, hout, planken en platen

Omschrijving

De zaag voor het dagelijkse ruige werk: de MS 55 van MAFELL. Ontwikkeld 
voor zagen onder zware omstandigheden.

Onverwoestbaar en zwaar belastbaar en toch maar 3,7 kg licht.

Zoals al onze handcirkelzagen past ook de MS 55 op ons geleidelinialen 
systeem.

Nauwkeurig en eenvoudig in de bediening.

Zagen zonder „ja maar“.

Technische gegevens MS 55              

Zaagdiepte 10 – 55 mm
Zaagdiepte bij 45° 12 – 42 mm
Verstekbereik 0 – 45°
Toerental onbelast 4400 1/min
Opgenomen vermogen 1100 W
Gewicht 3,7 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Handcirkelzaag MS 55 915701

Geleverd met

1 Zaagblad-HM 092539
 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ,
 voor schulpen (langszagen)
1 Zeskant Schroevendraaier 5 mm 093034
1 Aanslagbeugel 203208
1 Aansluitkabel 4 m 087323
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Snel en precies met de
MS 55 en de geleideliniaal F.

De hoekinstelling tussen 0° 
en 45° is volgens skala licht 
en exact instel- en fixeerbaar.

Ook de MAFELL parallelge-
leider kan gebruikt worden. 
Deze is als toebehoren le-
verbaar.

De stabiele massieve beugel
dient als extra opleg en tevens 
als bescherming voor gebruiker 
en machine.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Parallelaanslag
met vleugelschroeven

203214

Handgreep
als extra machinegeleiding,
met bevestigingsbout

201451

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, 
voor schulpen (langszagen)

092539

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
WZ, voor universeel gebruik

092533

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 32, WZ, voor fijnzagen/
universeel gebruik

092552

Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
oor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Zuig-klemsysteem 
Aeroxfix F-AF 1
Met liniaal, adaptor voor afzuiging
boven en onder en Flexi-slang

204770

Flexi-slang FXS L
tot 3,2m lang

205276

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Schroefklem 
F-SZ 100MM
2 stuks, voor het vastklemmen 
van de liniaal op het werkstuk

205399
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Handcirkelzaag

MS 55 / 36 V

Bestaande MAFELL toebehoren 
van de 230 V machines (zoals 
zaagbladen) kunnen toegepast 
worden.
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Kenmerken

• 36 V techniek, onafhankelijk van het stopcontact
• Uiterst robuust en toch zeer licht
• Hoge capaciteitsreserve

Toepassingen

• Schulpen (langszagen) en afkorten in lastige omstandigheden
• Alle montagewerkzaamheden op de bouw
• Materialen zoals: massief hout, hout, planken en platen

Omschrijving

De MAFELL accucirkelzaag MS 55 / 36 V met 36 V en 4,0 Ah techniek heeft 
dezelfde mogelijkheden als de 230 V variant en heeft ook dezelfde hoge 
MAFELL kwaliteit. Dit vindt u niet alleen terug in de enorme stabiliteit en het 
vermogen, maar natuurlijk ook in de fantastische precisie van de machines.

Deze accumachine kan zonder beperking op een MAFELL geleidingsliniaal 
worden gebruikt! Daarom kunnen ze net zo gemakkelijk buiten, bijv. op 
een dak, als in de werkplaats gebruikt worden.

MAFELL voordelen, die u ook bij deze accumachine overtuigen:
• Licht lopende en eenvoudige zaagdiepteinstelling met een duidelijke 

maatverdeling
•   Zaagondersteuning, parallelaanslag als toebehoren

Technische gegevens MS 55 / 36 V                     

Zaagdiepte 10 – 55 mm
Zaagdiepte bij 45° 12 – 42 mm
Verstekbereik 0 – 45°
Toerental onbelast 3800 1/min
Opgenomen vermogen 36 V
Gewicht 4,7 kg
Universele-motor 36 V, 144 Wh, Li-Ion

Leveringsomvang 

Handcirkelzaag  MS 55 / 36 V in MAFELL-MAX 918301

Geleverd met

1  Zaagblad-HM 092565
 160 x 1,1/1,6 x 20 mm, Z 16, FZ/FA, Accu ideaal,
 voor universeel gebruik
2  Accu PowerTank 36 B 144 094427
 36 V, 144 Wh, Li-Ion
1  Accu-Power-Station APS 36 094408
1 Aanslagbeugel 203208
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Met de MAFELL-MAX is alles 
goed geordend en gemakkelijk 
mee te nemen.

Bij alle typen accu-handcir-
kelzagen wordt de spindel-
stop automatisch geactiveerd 
zo gauw u de accu loskop-
pelt. Veilig en handig.

Voor nauwkeurige zaagsneden 
kan de MS 55 / 36 V ingezet 
worden op de geleidelinialen 
van het MAFELL Systeem F.

De hoge prestaties van de 
MS 55 / 36 V maken deze 
machine de ideale vervanger 
voor een 230 V machine.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Parallelaanslag
met vleugelschroeven

203214

Handgreep
als extra machinegeleiding,
met bevestigingsbout

201451

Zaagblad-HM
160 x 1,1/1,6 x 20 mm, 
Z 16, FZ/FA,160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
WZ, voor universeel gebruik, 
Accu ideaal

092565

Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
Voor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Schroefklem 
F-SZ 100MM
2 stuks, voor het vastklemmen 
van de liniaal op het werkstuk

205399

Accu PowerTank 36 B 144
36 V, 144 Wh, Li-Ion

094427



36

KSP 40 Flexistem
Vier zagen in één - handcirkelzaag, 
liniaalzaag met pendel bescherm-
kap, invalzaag en voegenzaag.

Het kantelpunt van de machine ligt
naast de liniaal. Slechts één aflees-
punt voor de juiste maat, onafhan-
kelijk van de hoek en het gebruik 
met of zonder liniaal.

De beschermkap wordt door een 
hendel bediend - uniek in deze 
klasse.

Eumacop
Innovatieprijs
2003
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Kenmerken

• Mobiel met flexibele liniaal
• Voegenzagen - probleemloos vanaf 13 mm
• Invalzaag met verend spouwmes
• Alles compleet in MAFELL-MAX

Toepassingen

• Schulpen (langszagen) en afkorten
• Verstekzagen tot 45°
• Invalzagen
• Voegenzagen vanaf 13 mm
• Materialen zoals: plaatmaterialen, deuren, werkbladen, betimmeringen, 

omtimmeringen in interieurbouw en renovatie

Omschrijving

Het KSP 40 Flexistem is een uniek mobiel zaagsysteem met een 40 mm. 
handcirkelzaag en een oprolbare geleideliniaal in een handzame koffer. 
De voordelen voor de timmerman, de interieurbouwer en de meubelmaker 
liggen voor de hand.

U kunt meteen aan het werk - of u nu platen moet zagen, deuren moet 
afkorten of strak langs de wand moet zagen - met het KSP 40 Flexistem 
heeft u het benodigde zaagsysteem direct bij de hand. De compacte, maar 
zeer robuuste, cirkelzaagmachine KSP 40 en de unieke en innovatieve 
Flexi-liniaal zijn het juiste antwoord op vrijwel alle zaagwerkzaamheden. 
Samen in de praktische MAFELL-MAX een onverslaanbaar team.

Technische gegevens KSP 40                     

Zaagdiepte zonder liniaal 0 – 42 mm
Zaagdiepte bij 45° 0 – 29 mm
Zaagdiepte met liniaal 0 – 40 mm
Verstekbereik 0 – 45°
Flexibele liniaal nuttige lengte 1400 mm
Toerental onbelast 8400 1/min
Opgenomen vermogen 900 W
Gewicht 2,3 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang 

KSP 40 Flexistem in MAFELL-MAX 915801

Geleverd met

1 Flexibele liniaal FX 140 204372
 1,4 m met anti-splinterstrip
1 Zaagblad-HM 092558
 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ,
 voor universeel gebruik
1 Parallelaanslag 203180
2 Klemstukken 203773
1 Afzuighulpstuk 203782
1 Aansluitkabel 4 m 087323
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Geen probleem: schaduw- 
voegen zagen vanaf 13 mm.

Wereldprimeur: De oprolbare 
en plaatsbesparende gelei-
deliniaal van een speciaal 
staalsoort.

Optimale bediening en gelei-
ding. Twee zekerheden voor 
hoge precisie, zoals hier bij 
het afkorten van een deur.

Alles bij de hand in de prak-
tische MAFELL-MAX koffer. 
Het hele KSP 40 systeem 
inclusief de flexibele liniaal 
past er in.

Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Flexibele liniaal FX 140
1,4 m met anti-splinterstrip

204372

Schroefklem
voor het vastklemmen
van de liniaal op het werkstuk

093281

Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 24, WZ, voor universeel
gebruik

092558

Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 40, FZ/TR, voor fijnzagen

092559

Zaagblad-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 12, WZ, voor schulpen (langs-
zagen)

092560
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Handcirkelzaag

KSP 55 F

Het verwijderen van het spouwmes
is niet meer nodig - het verende
spouwmes biedt u bij het inval-
zagen optimaal gebruiksgemak en
veiligheid.

Parallelgeleider met 2 voudige 
functie - aan beide zijden van
de machine als parallelgeleider,
of als extra ondersteuning toe-
pasbaar, b.v bij het onder verstek 
zagen.

Hoge kwaliteitsstandaard - dit 
betekent voor U: geringere machine-
kosten en langere levensduur.Prettig werken - door een schone

werkplek en vrij zicht op het 
werkstuk, dankzij de optimale 
stofafzuiging met de stofafzuigers 
van MAFELL.
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Kenmerken

• Invalzaag met verend spouwmes
• Zaagsnedes met de geleideliniaal
• Lange levensduur
• Lichtgewicht

Toepassingen

• Langszagen en afkorten
• Verstekzagen tot 45°
• Invalzagen
• Materialen zoals: hout, planken, plaatmaterialen

Omschrijving

Bij MAFELL vindt u de handcirkelzaag, die ook werkelijk invalt, omdat het 
spouwmes tijdens het invallen daar is, waar hij ook hoort te zijn.

De 1100 Watt „MAFELL-made“-motor is de kern van deze geslaagde hand-
cirkelzaag.

Ook hier was het doel een robuuste, handzame machine te construeren, die
voor het dagelijkse werk ingezet kan worden.

Opmerkelijk: een moderne, tweevoudig geleide hoogteverstelling, waarmee 
de machine als invalszaag ingezet kan worden. Het spouwmes verdwijnt 
tijdens het invalwerk in de beschemkap (zie blz.16). Praktisch en veilig - en 
het voldoet aan de eisen van de arbeidsinspectie.

Zoals alle handcirkelzagen van MAFELL past ook de KSP 55 F op het 
MAFELL-geleidingssysteem. Gezamelijk aangeschaft zo voordelig, dat 
zagen zonder liniaalgeleiding tot een uitzondering wordt.

Technische gegevens KSP 55 F                     

Zaagdiepte 0 – 55 mm
Zaagdiepte bij 45° 0 – 42 mm
Verstekbereik 0 – 45°
Toerental onbelast 4400 1/min
Opgenomen vermogen 1100 W
Gewicht 4,0 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Handcirkelzaag KSP 55 F 915001
Handcirkelzaag KSP 55 F in MAFELL-MAX 915002
Handcirkelzaag KSP 55 F met geleideliniaal F 160 915012
Handcirkelzaag KSP 55 F in MAFELL-MAX 915013
met geleideliniaal F 160

Geleverd met

1 Zaagblad-HM 092533
 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ,
 voor universeel gebruik
1 Parallelaanslag 201436
1 Afzuighulpstuk 200042
1 Zeskant Schroevendraaier 5 mm 093034
1 Aansluitkabel 4 m 087323
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Invalzagen met de KSP
gebeuren veilig en zuiver.

Bij het optillen of aan het 
einde van het materiaal komt 
de Flippkeil (spouwmes) auto-
matisch weer op zijn plaats.

Verstekzagen tot 45° op de
geleideliniaal: geen probleem
voor de KSP 55 F!

Met de schroefklem kan de
geleideliniaal veilig op het
werkstuk geklemd worden.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Handgreep
als extra machinegeleiding,
met bevestigingsbout

201451

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
WZ, voor universeel gebruik

092533

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, 
voor schulpen (langszagen)

092539

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 32, WZ, voor fijnzagen/
universeel gebruik

092552

Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
oor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Zuig-klemsysteem 
Aeroxfix F-AF 1
Met liniaal, adaptor voor afzuiging
boven en onder en Flexi-slang

204770

Flexi-slang FXS L
tot 3,2m lang

205276

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Schroefklem 
F-SZ 100MM
2 stuks, voor het vastklemmen 
van de liniaal op het werkstuk

205399



40

Handcirkelzaag

KSP 55 / 36 V

Bestaande MAFELL toebehoren 
van de 230 V machines (zoals 
zaagbladen) kunnen toegepast 
worden.

Het verwijderen van het spouwmes is niet meer 
nodig - het verende FLIPPKEIL spouwmes biedt 
u bij het invalzagen optimaal gebruiksgemak en 
veiligheid.

  PG A
  Prijslijst pagina 6

Kenmerken

• 36 V techniek, onafhankelijk van het stopcontact
• Zaagsnedes met de geleidingsliniaal
• Precisie invalzag met verend spouwmes FLIPPKEIL

Toepassingen

• Verstekzagen tot hoeken van  45°
• Schulpen (langszagen) en afkorten
• Invalzagen
• Alle montagewerkzaamheden
• Afhankelijk van materiaalsoort en -dikte tot 60 m zaagsnede per 
• acculading
• Materialen zoals: plaatmaterialen, deuren, werkbladen, betimmeringen, 

omtimmeringen in interieurbouw en renovatie

Omschrijving

De MAFELL accucirkelzaag KSP 55 / 36 V met 36 V en 4,0 Ah techniek, is 
de eerste accuinvalzaag met verend spouwmes. Ze heeft dezelfde mogelijk-
heden als de 230 V variant en heeft ook dezelfde hoge MAFELL kwaliteit. 
Dit vindt u niet alleen terug in de stabiliteit en het enorme vermogen, maar 
natuurlijk ook in de fantastische precisie van de machines.

Deze accumachine kan zonder beperking op een MAFELL geleideliniaal
worden gebruikt!

Daarom kunnen ze net zo gemakkelijk buiten, bijv. op een dak, als in de 
werkplaats gebruikt worden.

Technische gegevens KSP 55 / 36 V                   

Zaagdiepte 0 – 55 mm
Zaagdiepte bij 45° 2 – 42 mm
Verstekbereik 0 – 45°
Toerental onbelast 3800 1/min
Opgenomen vermogen 36 V
Gewicht 5,1 kg
Accu 36 V, 144 Wh, Li-Ion

Leveringsomvang 

Accu-handcirkelzaag KSP 55 / 36 V in MAFELL-MAX 918101

Geleverd met

1 Zaagblad-HM 092565
 60 x 1,1/1,6 x 20 mm, Z 16, FZ/FA, Accu ideaal,
 voor universeel gebruik
2 Accu PowerTank 36 B 144 094427
 36 V, 144 Wh, Li-Ion
1 Accu-Power-Station APS 36 094408
1 Afzuighulpstuk 200042
1 Zeskant Schroevendraaier 5 mm                             093034
1 Parallelaanslag 201436
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De KSP 55 / 36 V heeft dezelf-
de mogelijkheden als de 230 V 
machine, zoals het invalzagen.

Om nauwkeurig te zagen
kan de KSP 55 / 36 V op een
geleideliniaal geplaatst worden.

Bij alle typen accu-handcir-
kelzagen wordt de spindel-
stop automatisch geactiveerd 
zo gauw u de accu loskop-
pelt. Veilig en handig.

De hoge capaciteitsreserve 
maakt de KSP 55 / 36 V tot 
een ideale machine voor plek-
ken waar geen stopcontact in 
de buurt is

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Handgreep
als extra machinegeleiding,
met bevestigingsbout

201451

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 
Z 16, WZ, voor schulpen (langs-
zagen)

092565

Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
voor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Schroefklem 
F-SZ 100MM
2 stuks, voor het vastklemmen 
van de liniaal op het werkstuk

205399

Accu PowerTank 36 B 144
36 V, 144 Wh, Li-Ion

094427
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Handcirkelzaag

KSP 65 F

Het verwijderen van het spouwmes
is niet meer nodig - het verende
spouwmes FLIPPKEIL biedt u bij 
het invalzagen optimaal gebruiks-
gemak en veiligheid.

Hoge kwaliteitsstandaard - dit 
betekent voor U: geringere machine-
kosten en langere levensduur.

Gezondere werkomgeving - een 
schone werkplek en vrij zicht op 
het zaagblad dankzij optimale 
stofafzuiging met de stofzuiger van
MAFELL.

Kenmerken

• Invalzaag met verend spouwmes FLIPPKEIL
• Zaagsnedes met de geleideliniaal
• Tot 60° kantelbaar
• Lichtgewicht

Toepassingen

• Schulpen (langszagen) en afkorten
• Verstekzagen tot 60°
• Sleuven zagen
• Invalzagen
• Materialen zoals: plaatmaterialen, deuren, werkbladen, betimmeringen, 

omtimmeringen in interieurbouw en renovatie

Omschrijving

Bij MAFELL vindt u de handcirkelzaag die ook werkelijk invalt omdat het 
spouwmes tijdens het invallen daar is waar hij ook hoort te zijn.

Zwaar belastbaar en op grote zaagcapaciteit afgestemd. De extra greep bij 
de KSP 65 F voor tweehandig gebruik bij extreem zwaar zaagwerk waar-
borgt een optimale controle. Een onverwoestbare Power-Motor is de kern 
van deze geslaagde handcirkelzaag.

Opmerkelijk: een moderne, tweevoudig geleide hoogteverstelling waarmee 
de machine als invalszaag ingezet kan worden. Het spouwmes verdwijnt 
tijdens het invalwerk in de beschemkap. Praktisch en veilig - en het voldoet 
aan de eisen van de arbeidsinspectie. Vanzelfsprekend kan de zaagdiepte 
ook exact volgens het skala ingesteld worden.

Zoals alle handcirkelzagen van MAFELL past ook de KSP 65 F op het 
MAFELL-geleideliniaalsysteem. Gezamelijk aangeschaft zo voordelig, dat 
zagen zonder liniaalgeleiding een uitzondering wordt.

Technische gegevens KSP 65 F     

Zaagdiepte 0 – 65 mm
Zaagdiepte bij 45° 0 – 46 mm
Zaagdiepte bij 60° 0 – 31,5 mm
Verstekbereik 0 – 60°
Toerental onbelast 4500 1/min
Opgenomen vermogen 1800 W
Gewicht 6,6 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang 

Handcirkelzaag KSP 65 F 915101
Handcirkelzaag KSP 65 F met geleideliniaal F 160 915111

Geleverd met

1  Zaagblad-HM 092541
    190 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ,
    voor universeel gebruik
1  Parallelaanslag 202363
1  Afzuighulpstuk 200042
1  Zeskant Schroevendraaier 5 mm     093034
1  Aansluitkabel 4 m 087323
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Accessoires en toebehoren

„Altijd aan de (ge)leiding“ 
met de KSP en de geleide-
linialen uit de F-serie.

De MAFELLhandcirkelzagen
KSP 65 F voor serieafkort-
werk van planken of balken 
en bij verlijmde delen. Beiden 
werken betrouwbaar en 
krachtig. Een voordeel daarbij 
is het geringe gewicht.

De KSP voor  schulpen. Pre-
cies en veilig worden de KSP 
65 F met de parallelgeleider 
voor schulpen (langszagen) 
ingezet. Hier komt de hoge 
doortrekkracht van de motor 
goed tot zijn recht.

Met de schroefklem kan de
geleideliniaal veilig op het
werkstuk geklemd worden.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
voor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Zuig-klemsysteem 
Aeroxfix F-AF 1
Met liniaal, adaptor voor afzuiging
boven en onder en Flexi-slang

204770

Flexi-slang FXS L
tot 3,2m lang

205276

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Schroefklem 
F-SZ 100MM
2 stuks, voor het vastklemmen 
van de liniaal op het werkstuk

205399

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Zaagblad-HM
190 x 1,8/2,5 x 30 mm,
Z 24, WZ, voor universeel
gebruik

092541
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Handcirkelzaag

K  85 / K  85  Ec

Haarscherp zagen: de zaagsnede-
aanwijzer past zich automatisch 
aan de verstekhoekinstelling aan.

Met één handgreep kan de zaag-
diepte ingesteld én vastgezet 
worden.

De K 85 / K 85 Ec voor een 
grotere zaagdiepte: tot 88 mm. Ook 
vanaf de geleideliniaal wordt een 
ongekende zaagdiepte van 82 mm 
bereikt.

Afb. K 85

De nieuwe hoekinstelling van de K 
85 / K 85 Ec met  optimaal aflees-
bare maatverdeling.

Optimale spaander uitworp, 
speciaal geschikt voor het zagen 
van isolatie-materialen.

Kenmerken

• Met CUprex, de hoog rendement motor
• Met nieuw 60°-versteksysteem voor meer zaagdiepte
• Unieke, precisie zaagdiepte verstelling
• Slechts één zaagaanduiding

Toepassingen

• Schulpen (langszagen) en afkorten
• Verstekzagen en dubbelverstek tot 60°
• Sleuven zagen
• Invalzagen
• Afkantingen en inkepingen
• Materialen zoals: plaatmaterialen, deuren, werkbladen, betimmeringen, 

omtimmeringen in interieurbouw en renovatie

Omschrijving

De nieuwe handcirkelzagen van MAFELL verenigen kracht en precisie met 
gebruiksgemak en ergonomie. Bij de K 85 en de K 85 Ec zijn deze bepalende 
eigenschappen op unieke wijze met elkaar verenigd.

Nu hebben samengebalde kracht en een hoog draaimoment een naam 
gekregen: CUprex. Deze power-motor met digitale elektronica en nieuw 
ontwikkelde stuurtechniek geeft een optimaal rendement. Daar komt nog 
bij dat het toerental traploos aangepast kan worden naargelang de ver-
schillende materialen en toepassingen.

Het verwijderen van het spouwmes is niet meer nodig - het verende gekregen 
biedt u bij het invalzagen optimaal gebruiksgemak en veiligheid.

Technische gegevens K 85  K 85 Ec

Zaagdiepte 0 – 88 mm 0 – 88 mm
Zaagdiepte bij 45° 0 – 61,5 mm 0 – 61,5 mm
Zaagdiepte bij 60° 2 – 44,5 mm 2 – 44,5 mm
Verstekbereik 0 – 60° 0 – 60°
Toerental onbelast 4400 1/min 2250 – 4400 1/min
Opgenomen vermogen 2300 W 2300 W
Gewicht 7,3 kg 7,3 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz  230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang 

Handcirkelzaag K   85 918201
Handcirkelzaag K  85 Ec in L-MAX 918202

Geleverd met

1 Zaagblad-HM 092590
 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, 
 voor schulpen van hout 
1 Parallelaanslag (enkel bij de K  85 Ec) 205323
1 Afzuigaansluiting 205290
1 Zeskant Schroevendraaier 5 mm 093034
1 Aansluitsnoer 4 m 087888
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Accessoires en toebehoren

Door het unieke kantelsys-
teem zaagt u bij elke ver-
stekhoek precies langs de 
rubberlip. 

Vlak langs de rand zagen 
kann met de onder-de-zool-
aanslag K 85-UA. De afstand 
tot de rand kan precies inge-
steld worden met de schaal-
verdeling op de beugel.

Dankzij de beschermkap 
terugtrekhandel bij het twee-
de handvat kan de machine 
comfortabel en zeker aange-
zet worden – wat met name 
bijzonder handig is bij het ma-
ken van versteksneden.

Met een enkele handgreep 
worden zaagblad en pendel-
kap geblokkeerd en tegelijk 
de inschakelblokkering geac-
tiveerd. Bijzonder praktisch 
en veilig.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
voor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Zuig-klemsysteem 
Aeroxfix F-AF 1
Met liniaal, adaptor voor afzuiging
boven en onder en Flexi-slang

204770

Flexi-slang FXS L
tot 3,2m lang

205276

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Schroefklem 
F-SZ 100MM
2 stuks, voor het vastklemmen 
van de liniaal op het werkstuk

205399

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Parallelaanslag
K  85-PA

205323

Onder de zoo parallelaanslag
K  85-UA

205166

L-MAX 092590

Zaagblad-HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 24, WZ, voor afkorten 
en schulpen in hout

092591

Zaagblad-HM
37 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 56, WZ, voor afkorten

092592

Zaagblad-HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 12, WZ, voor schulpen (langs-
zagen) 

092590
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Timmermans-handcirkelzaag

MKS 130 Ec

De zaagdiepte kan dankzij de 
draaiknop en de goed afleesbare 
schaalverdeling nauwkeurig en 
eenvoudig ingesteld worden.

Ergonomisch optimaal geplaatste
handgreep - voor maximaal bedie-
ningscomfort en efficiënt werken in
alle situaties.

Traploos instelbare toerenregeling 
- voor individuele eisen en toepas-
singen.

Kenmerken

• Met CUprex hoog rendement motor
• Met nieuw 60°-versteksysteem voor meer zaagdiepte
• Unieke, precisie hoogteverstelling
• Slechts één zaagsnede aanduiding

Toepassingen

• Schulpen (langszagen) en afkorten
• Verstekzagen tot 60°
• Alle houtconstructie werkzaamheden
• Materialen zoals: massief hout, gelamineerd hout, isolatie en sandwich platen

Omschrijving

Samengebalde kracht en een hoog draaimoment een naam: CUprex. 
Deze nieuwe power-motor met digitale elektronica en nieuw ontwikkelde 
stuurtechniek geeft een optimaal rendement. Daar komt nog bij dat het 
toerental traploos aangepast kan worden voor uiteenlopende materialen en 
toepassingen.

Voor optimale bediening en controle is deze machine uitgevoerd met een 
rustige aanloop van de motor, constant toerental onder belasting en beveiliging
tegen overbelasting.

De bouw van de MKS 130 Ec onderscheidt zich door zijn extreme robu-
ustheid en de toepassing van hoogwaardige materialen, bijvoorbeeld de 
lichte magnesium geperste behuizing en de slagvaste glasvezelversterkte 
kunststofdelen. De gesloten constructie beschermt uitstekend tegen stof 
en spanen.

De MKS 130 Ec is voor alle klassieke - of moderne werkzaamheden uitste-
kend te gebruiken: schulpen en afkorten van zwaar hout, het verwerken van 
isolatiemateriaal of dakplaten gaat, met gebruik van de juiste toebehoren, 
probleemloos.

Kies u voor zeker: U bent uitstekend beveiligd dankzij de met vele nuttige 
details als de motorrem, de zelf sluitende beschermkap en een goed gepo-
sitioneerde inschakelbeveiliging.

Technische gegevens MKS 130 Ec            

Zaagdiepte 50 – 130 mm
Zaagdiepte bij 45° 37 – 94 mm
Zaagdiepte bij 60° 25 – 65 mm
Verstekbereik 0 – 60°
Toerental onbelast 1000 – 2000 1/min
Opgenomen vermogen 2500 W
Gewicht 14 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang 

Timmermans-handcirkelzaag MKS 130 Ec 925401

Geleverd met

1 Zaagblad-HM 092571
 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ,
 voor universeel gebruik
1 Parallelaanslag 203853
1 Zeskant Schroevendraaier 6 mm 093081
1 Aansluitkabel 10 m 087612
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Accessoires en toebehoren

Om nauwkeurig te zagen
kan de MKS 130 Ec op een
geleideliniaal geplaatst
worden.

Ideaal voor verstekzagen:
de MKS 130 Ec kan tot 60°
ingesteld worden. De maxi-
male zaagdiepte is dan altijd 
nog steeds ongekend: 
65 mm.

De parallelaanslag en de gro-
te vermogens reserves van de 
CUprex motor, zorgen voor 
een precieze geleiding en een 
betrouwbare zaagsnede.

In combinatie met de stofaf-
zuiger S 50 M en een gelei-
deliniaal zorgt de MKS 130 Ec 
voor schoon en nauwkeurig 
zagen, ook in lastig
isolatiemateriaal.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
voor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal
lengte 3 m (2-delig
met verbindingsstuk)

Geleideliniaal
lengte 3 m (eendelig)

Geleideliniaal 
verlenging
lengte 1,5 m

037037

200672

036553

Adapterpaar 
voor de parallelaanslag

037195

Zaagblad-HM
330 x 2,2/3,2 x 30 mm, 
Z 24, WZ, voor universeel
gebruik

092571

Zaagblad-HM
330 x 2,2/3,6 x 30 mm, 
Z 40, WZ, voor fijnzagen

092572

Zaagblad-HM
330 x 2,2/2,6 x 30 mm, Z 54, 
WZ/FA, voor sandwichplaten 
met metaaldelen of met metalen 
afdekking

092579
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Timmermans-handcirkelzaag

MKS 145 Ec / MKS 165 Ec

Met zaagbladrem - voor veiligheid
direct na het uitschakelen van de 
machine.

Onderste beschermkap met bedie-
ning – voor eenvoudig vrijgeven van 
het zaagblad b.v. bij het aanzetten 
in een spitse hoek.

Traploos instelbare toerenregeling
– voor individuele eisen en toepas-
singen.

Precieze aflezing van de afgetekende 
lijn d.m.v. de aanwijzer voor 0 - 60° 
– doordat deze een exact draaipunt 
op de onderzijde van de grondplaat 
heeft.

Kenmerken

• Met CUprex hoog rendement motor
• Grote zaagdiepten
• Maximale stabiliteit bij minimaal gewicht
• Geremd zaagblad

Toepassingen

• Langszagen en afkorten
• Verstekzagen tot 60°
• Alle houtconstructie werkzaamheden
• Materialen zoals: massief hout, gelamineerd hout en isolatie materialen

Omschrijving

Deze compacte machines mogen eigenlijk in geen werkplaats ontbreken! 
De buitengewone verhouding tussen gewicht en vemogen werd mogelijk 
door de inzet van zeer moderne magnesium-spuitgiet-legeringen. Wie anders 
dan MAFELL kan U dat bieden?

Natuurlijk tot 60° kantelbaar; dat maakt de handcirkelzagen tot een universele 
partner.

Een makkelijk afleesbare schaal van de zaagdiepte instelling vergemakkelijkt 
het werk en bespaart lastige meten met de duimstok.

Voor optimale bediening en controle is deze machine uitgevoerd met een 
rustige aanloop van de motor, constant toerental onder belasting en bevei-
liging tegen overbelasting.

Het makkelijk bedienbaar aanslagsysteem van de MKS 165 Ec verlicht uw 
werk.

Technische 
gegevens MKS 145 Ec  MKS 165 Ec

Zaagdiepte 65 – 145 mm 85 – 165 mm
Zaagdiepte bij 45° 46 – 102,5 mm 60 – 116,5 mm
Zaagdiepte bij 60° 32 – 72,5 mm 42 – 82,5 mm
Verstekbereik 0 – 60° 0 – 60°
Toerental onbelast 1900 – 2300 1/min 1500 – 1800 1/min
Opgenomen vermogen 2600 W 2800 W
Gewicht 16,3 kg 17,3 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz  230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang 

Timmermans-handcirkelzaag MKS 145 Ec              924701
Timmermans-handcirkelzaag MKS 165 Ec              924501

Geleverd met

1 Zaagblad-HM 092526
 370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 26, WZ,
 voor universeel gebruik (MKS 145 Ec)
1 Zaagblad-HM 092525
 410 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 28, WZ,
 voor universeel gebruik (MKS 165 Ec)
1 Zeskant Schroevendraaier 6 mm 093081
1 Parallelaanslag
1 Aansluitkabel 10 m 087612
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Accessoires en toebehoren

Top-prestaties, zoals hier met
de MKS 165 Ec, bereikt men
alleen met originele MAFELL
accessoires.

Doormiddel van een precies
handwiel laat zich de zaag-
diepte probleemloos instellen.

De aanwijzer voor de afgete-
kende zaaglijn.

Het kantelbereik van 0° tot 
60° maakt extreem verstek-
zagen mogelijk.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
voor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal
lengte 3 m (2-delig
met verbindingsstuk)

Geleideliniaal
lengte 3 m (eendelig)

Geleideliniaal 
verlenging
lengte 1,5 m

037037

200672

036553

Adapterpaar 
voor de parallelaanslag

037195

Zaagblad-HM
370 x 2,2/4,2 x 30 mm, 
Z 26, WZ, voor universeel
gebruik (MKS 145 Ec)

092526

Zaagblad-HM
370 x 2,2/4,2 x 30 mm, 
Z 18, WZ, voor schulpen (langs-
zagen) (MKS 145 Ec)

092524

Zaagblad-HM
410 x 2,5/4,2 x 30 mm, 
Z 28, WZ, voor universeel
gebruik (MKS 165 Ec)

092525

Zaagblad-HM
410 x 2,5/4,2 x 30 mm, 
Z 20, WZ, voor schulpen (langs-
zagen) (MKS 165 Ec)

092522
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Timmermans-handcirkelzaag

MKS 185 Ec
Met CUprex hoog rendement 
motor.

Unieke verhouding - tussen
maximale stabiliteit en minimaal
gewicht.

Hoge kwaliteitsstandaard - Dit
betekent voor U: geringere machine-
kosten en langere levensduur. Precieze aflezing van de afgetekende 

lijn d.m.v. de aanwijzer voor 0 - 60° 
– doordat deze een exact draaipunt 
op de onderzijde van de grondplaat 
heeft.

Kenmerken

• Met CUprex hoog rendement motor
• Maximale zaagdiepte
• Maximale stabiliteit bij minimaal gewicht
• Tot 60° kantelbaar

Toepassingen

• Schulpen (langszagen) en afkorten
• Verstekzagen tot 60°
• Alle houtconstructie werkzaamheden
• Materialen zoals: massief hout, gelamineerd hout, isolatie en sandwich platen

Omschrijving

Een belevenis voor iedere timmerman! Zwaar belastbare 3000 Watt motor 
en een extreme zaagdiepte van 185 mm!

Voor optimale bediening en controle is deze machine uitgevoerd met een 
rustige aanloop van de motor, constant toerental onder belasting en 
beveiliging tegen overbelasting.

Het gemakkelijk bedienbare aanslagsysteem, het geringe geluidsniveau 
en de op afstand bedienbare pendel-beschermkap verlichten uw werk 
aanzienlijk.

Ook de zeer gemakkelijk bedienbare hoogteverstelling met goed afleesbare 
schaalverdeling en een effectieve rem staan garant voor een onberispelijk 
zaagresultaat en optimale veiligheid voor de gebruiker.

Technische gegevens MKS 185 Ec            

Zaagdiepte 105 – 185 mm
Zaagdiepte bij 45° 74 – 131 mm
Zaagdiepte bij 60° 53 – 93 mm
Verstekbereik 0 – 60°
Toerental onbelast 1400 – 1700 1/min
Opgenomen vermogen 3000 W
Gewicht 19 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang 

Timmermans-handcirkelzaag MKS 185 Ec 924801

Geleverd met

1 Zaagblad-HM 092536
 450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ,
 voor universeel gebruik
1 Zeskant Schroevendraaier 6 mm 093081
1 Parallelaanslag
1 Aansluitkabel 10 m 087612
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Accessoires en toebehoren

Top-prestaties, zoals hier met
de MKS 185 Ec, bereikt men
alleen met originele MAFELL
gereedschap.

Geleidingssysteem aan beide 
zijden van de machine met 
3-voudige functie: - tafelver-
breding, - parallelgeleiding, 
- zijaanslag

De zaagdiepte laat zich door 
middel van het precieze 
handwiel probleemloos en 
nauwkeurig instellen.

Het verstek van 0° tot 60° 
maakt extreem schuinzagen 
mogelijk.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
voor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal
lengte 3 m (2-delig
met verbindingsstuk)

Geleideliniaal
lengte 3 m (eendelig)

Geleideliniaal 
verlenging
lengte 1,5 m

037037

200672

036553

Adapterpaar 
voor parallelaanslag

037195

Zaagblad-HM
450 x 2,5/3,8 x 30 mm, 
Z 12, WZ, voor schulpen (langs-
zagen)

092537

Zaagblad-HM
450 x 2,5/4,2 x 30 mm, 
Z 20, WZ, voor universeel
gebruik

092536

Zaagblad-HM Sandwich
450 x 3,4/3,0 x 30 mm, 
Z 86, FZFA/FZFA, voor sand-
wichplaten met metaaldelen of 
met een metalen afdekking

092534

Zaagblad-HM
450 x 2,5/4,5 x 30 mm, 
Z 34, WZ, voor fijnzagen

092538
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Timmermans-kettingzaag

ZSX Ec

Optimale zaagkwaliteit - door
de speciale HM zaagketting.

Als toebehoren - een verstekafkort-
geleider voor precies zaagwerk.

De goed geplaatste handgreep,
met softgrip geeft een maximaal
bedieningscomfort. De aan/uit
schakelaar is in de handgreep
opgenomen.

Dubbele verstekgeleiding
- voor precies verstekzagen.

De 3000 W CUprex motor, met
geoptimaliseerde digitale elektroni-
ca en een nieuw ontwikkelde
stuurtechniek.

Kenmerken

• Met CUprex hoog rendement motor
• Naar beide zijden tot 60° kantelbaar
• Nauwkeurige zaaglijnaanwijzer

Toepassingen

• Schulpen (langszagen) en afkorten
• Verstekzagen tot 60°
• Alle houtconstructie werkzaamheden en het zagen van dakplaten
• Materialen zoals: massief hout, gelamineerd hout, isolatie, dakplaten en 

sandwich platen

Omschrijving

Overtuigende zaageigenschappen van ongekende kwaliteit, door de MAFELL-
speciaalketting en exacte kettinggeleiding op de geleideliniaal.

De ZSX Ec is naar beide zijden tot 60° kantelbaar. De basis hoeken van 
-45°/0°/45° kunnen d.m.v. een skala snel en eenvoudig ingesteld worden.

De motor-koellucht blaast de zaaglijnindicator schoon en zorgt voor vrij een 
constant zicht op de zaagsnede.

De groot uitgevoerde en verstelbare spaanuitworp zorgt voor een uitstekende
afvoer van de spanen.

Automatische kettingsmering met nauwkeurig instelbare dosering, voorkomt
oliesporen op het hout.

Net als alle andere timmermans-machines kan de ZSX Ec met de geleide-
linialen gebruikt worden.

Ideaal voor links- of rechtshandigen. De plaatsing van de handgrepen zijn 
voor beiden optimaal.

Technische 
gegevens ZSX Ec / 260  ZSX Ec / 400

Zaagdiepte 260 mm 400 mm
Zaagdiepte bij 45° 184 mm 282 mm
Zaagdiepte bij 60° 130 mm 199 mm
Verstekhoekbereik – 60 – +60° – 60 – +60°
Toerental onbelast 3000 – 3600 1/min 3000 – 3600 1/min
Opgenomen vermogen 3000 W 3000 W
Gewicht 13,9 kg 14,6 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz  230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang 

Timmermans-kettingzaag ZSX Ec / 260 HM 925501
Timmermans-kettingzaag ZSX Ec / 400 HM 925502
Timmermans-kettingzaag ZSX Ec / 400 Q 925503

Geleverd met

2  Fijnzaag zaagkettingen HM 260                             006968
    voor ZSX Ec / 260 HM
2  Fijnzaag zaagkettingen HM 400                             006972
    voor ZSX Ec / 400 HM
2  Zaagketting 3/8“ 400 P                                            006974
    voor ZSX Ec / 400 Q
1  Parallelaanslag                                                         204591
1  Combi-schroevendraaier 6 mm                              093272
1  Aansluitkabel 10 m    087612
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Accessoires en toebehoren

Optimale zaagsnedekwaliteit 
ZSX Ec.

Goed afleesbare schaalver-
deling. De standaard hoeken 
kunnen met een skala gemak-
kelijk ingesteld worden.

Voor vele toepassingen 
inzetbaar. De universele af-
kort-verstekgeleider is een 
toebehoren.

De goed geplaatste hand-
greep, met softgrip, geeft een 
maximaal bedieningscomfort. 
De aan/uit schakelaar is in de 
handgreep opgenomen.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
oor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Glijplaat 
als hoogteopvulling bij inzet op 
een geleideliniaal

206047

Geleideliniaal
lengte 3 m (2-delig
met verbindingsstuk)

Geleideliniaal
lengte 3 m (eendelig)

Geleideliniaal 
verlenging
lengte 1,5 m

037037

200672

036553

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Adapterpaar 
voor parallelaanslag

037195

Fijnzaag zaagkettingen 
HM 260 (ZSX Ec / 260 HM)

Fijnzaag zaagkettingen 
HM 400 (ZSX Ec / 400 HM)

006968

006972

Reserve schakels HM
links
rechts

091008
091009

Zaagketting 3/8“ 400 P
voor universeel gebruik

006974

Kettinggeleider 260 HM 
voor 006968
Kettinggeleider 400 HM
voor 006972
Kettinggeleider 400 3/8“
voor 006974

204581

204582

204583

Spouwmes 260
voor 006968
Spouwmes 400
voor 006972, 006974

204586

204587

Aandrijftandwiel HM
voor 006968, 006972

204584

Aandrijftandwiel 3/8“
voor 006974

204585

Universele
afkortverstekgeleider

202069

Transportwagen 202113
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Timmermans-kettingzaag

ZSX-TWIN Ec

De ZSX heeft een verstekbereik
van -15° tot 60°.In de houtbouw en waterbouw is nauwkeurig 

haaks zagen van groot belang. Door het haaks
staande zaaggereedschap is het zaagwerk snel 
en nauwkeurig uit te voeren. Het lastige en 
tijdrovende draaien van het hout is niet meer 
nodig.

Het hart van de ZSX-TWIN Ec zijn 
de beide 3000 Watt 230 V motoren. 
Deze motoren worden parallel op 
twee verschillende groepen met 
verschillende 230 V fasen aan-
gesloten.

Door het gebruik van 230 V motoren 
weegt de ZSX-TWIN Ec, ondanks zijn 
6.000 Watt, slechts 20 kg. Hierdoor 
is schulpen tot een hoogte van 
400 mm mogelijk!

Kenmerken

• Met twee CUprex-motoren uitgerust
• Naar twee kanten zwenkbaar

Toepassingen

• Schulpen (langszagen) en afkorten
• Uitsparingen
• Materialen zoals: massief hout en gelamineerd hout

Omschrijving

De nieuwe timmermans-kettingzaag ZSX-TWIN Ec lost alle praktische pro-
blemen op bij hout met grotere afmetingen.

MAFELL heeft met de ontwikkeling van deze kettingzaag met twee elektro-
motoren een oplossing ontwikkeld voor tijdrovende en haast onmogelijke 
werkzaamheden. Met de nieuwe ZSX-TWIN Ec gaan de werkzaamheden 
nu gemakkelijk en precies.

Een belasting van 3000 Watt is voor de meeste stroomvoorzieningen net 
haalbaar. Met twee CUprex-motoren op één groep zou niet mogelijk zijn. 
Als de belasting over twee stroomgroepen verdeeld wordt, dan krijgt de 
ZSX de power die nodig is. Elke motor wordt dan gevoed door een aparte 
fase. Op deze manier wordt elke groep net niet overbelast.

Technische gegevens ZSX-TWIN Ec               

Zaagdiepte 400 mm
Zaagdiepte bij 15° 386 mm
Zaagdiepte bij 30° 346 mm
Zaagdiepte bij 45° 282 mm
Zaagdiepte bij 60° 199 mm
Naar twee kanten zwenkbaar – 15° – +60°
Zaagsnede 6,8 mm
Toerental onbelast 3600 1/min
Opgenomen vermogen 2 x 3000 W
Gewicht 20,0 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Timmermans-handcirkelzaag MKS 185 Ec 961601

Geleverd met

1 Langszagen ketting TWIN HM 400 006977
1 Fijnzaag zaagkettingen HM 400 006972
1 Transportwagen ZSX-TWIN Ec 
1 Adapter voor geleideliniaal gebruik 205934
1 Parallelaanslag 204591
1 Combi-schroevendraaier 6 mm 093272
1 Steeksleutel 13 mm 093008
1 Aansluitkabel 10 m 087612
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Accessoires en toebehoren

Om nauwkeurig te zagen kan 
de ZSX-TWIN Ec op een ge-
leideliniaal geplaatst worden.

Perfekte geleiding. Door een
glijplaat van pertinax wordt de
hoogte van de geleideliniaal
gecompenseerd.

Bij een zaaghoogte tot 400 mm 
komen veel spanen vrij. Daa-
rom kan de ZSX-TWIN Ec ook 
met een afzuiging gebruikt 
worden.

Er is een omvangrijk pakket
toebehoren beschikbaar. Een
speciaal ontwikkelde hard 
metalen ketting zorgt voor 
een perfekt zaag resultaat.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Verbindingsstuk F-VS
voor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m 

204375

Geleideliniaal
lengte 3 m (2-delig
met verbindingsstuk)

Geleideliniaal
lengte 3 m (eendelig)

Geleideliniaal 
verlenging
lengte 1,5 m

037037

200672

036553

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Adapterpaar 
voor parallelaanslag

037195

Langszagen ketting 
TWIN HM 400
Fijnzaag zaagkettingen 
HM 400 
Fijnzaag zaagkettingen 
HM 260

006977

006972 

006968

Reserve schakels HM
links
rechts

091008
091009

Zaagketting 3/8“ 400 P
voor universeel gebruik

006974

Kettinggeleider 260 HM 
voor 006968
Kettinggeleider 400 HM
voor 006972, 006977
Kettinggeleider 400 3/8“
voor 006974

204581

204582

204583

Spouwmes 260
voor 006968
Spouwmes 400
voor 006972, 006974, 006977

204586

204587

Aandrijftandwiel HM
voor 006968, 006972, 006977

204584

Aandrijftandwiel 3/8“
voor 006974

204585

Universele
afkortverstekgeleider

202069
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Handlintzaag

Z 5 Ec

Een zaaglint met rugvertanding
maakt het terughalen van het lint,
in combinatie met de mechanische
rem die het lint blokkeert, zeer
eenvoudig.

De unieke zwenkbare zaaglint-ge-
leiding maakt het mogelijk om tot 
90 mm rechtstandig in het materiaal 
te zagen, zonder dat daarbij het 
andere deel van het zaaglint het 
materiaal raakt.

De verend opgehangen geleidewielen
zorgen ervoor dat u het zaaglint 
eenvoudig en snel kunt verwisselen.

Door de nullastschakelaar is het
niet mogelijk de machine na een
stroomonderbreking ongecontrole-
erd in te schakelen.

Kenmerken

• Met CUprex hoog rendement motor
• Elektronisch regelbaar
• Aan/uitschakelaar met remknop
• Kogellagergeleiding van het zaaglint
• Zaaglint aan één zijde 30° kantelbaar

Toepassingen

• Schulpen (langszagen) en afkorten
• Verbindingen en profileren
• Uitsparingen en rondzagen
• Schuineverbindingen of pennen zagen
• Materialen zoals: massief hout en gelamineerd hout

Omschrijving

De handlintzaag Z 5 Ec is de innovatieve opvolger van de legendarische Z 3.
De Z 5 Ec blinkt uit door zijn nieuwe krachtige motor, lage gewicht (13,7 kg), 
hoger vermogen, hoger draaimoment en optimale bediening.

De zaaggeleiding is uitgevoerd met kogellagers. Hierdoor heeft de Z 5 Ec 
een stabiele en optimale zaagsnede. Met het breedste zaaglint van 8 mm. 
kunt u uitstekend rechtuit maar ook in bochten zagen voor gordingen, 
kepers en spanten. Om zware materialen te kunnen verwerken heeft de 
machine zaaghoogte van 305 mm. 

De voor MAFELL zo typerende precisie vindt u ook bij deze handlintzaag 
terug. Hij geeft een prachtig zaagbeeld en perfecte rechte zaagsnedes.

De koellucht van de krachtige motor wordt gebruikt om de afgetekende 
zaaglijn schoon te houden. Het resultaat: geen spanen meer die het zicht 
belemmeren en nauwkeurig werken.

Technische gegevens Z 5 Ec                      

Zaagdiepte 305 mm
1 Bandzijde kantelbaar 0 – 30°
Toerental onbelast 650 – 1550 1/min
Opgenomen vermogen 2250 W
Gewicht 13,7 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang 

Handlintzaag Z 5 Ec 925301

Geleverd met

1 Zaaglint
 8 mm breed, 4 tanden per duim, met rugvertanding
1 Zaaglint
 8 mm breed, 4 tanden per duim
1 Zaaglint
 6 mm breed, 4 tanden per duim
1 Handgreep voor twee-mans gebruik 203824
1 Parallelaanslag 039386
1 Aansluitkabel 10 m 087863
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Accessoires en toebehoren

De Z 5 Ec is door zijn veel-
zijdigheid de ideale machine 
voor renovatie werkzaam-
heden.

De effektieve blaasvoorzie-
ning zorgt voor duidelijk zicht 
op de zaaglijnaftekening op 
het werkstuk.

Door het hoge draaimoment 
zijn zaagsnedes van 305 mm 
in massief hout voor de Z 5 
Ec geen enkel probleem.

De mechanische veiligheidsrem
wordt met de gecombineerde 
aan/uitschakelaar bediend. 
Samen met de nullastscha-
kelaar, zorgt dat voor een 
optimale veiligheid.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal F 80
lengte 0,8 m 
Geleideliniaal F 110
lengte 1,1 m 
Geleideliniaal F 160
lengte 1,6 m 
Geleideliniaal F 210
lengte 2,1 m 
Geleideliniaal F 310
lengte 3,1 m 

204380

204381

204365

204382

204383

Adapterpaar 
voor parallelaanslag

037195

Transportwagen 202110

Zaaglinten, 10 Stuks
6 mm breed, 6 tanden
per inch, voor ronde
zaagsneden

092333

Zaaglinten, 10 Stuks
6 mm breed, 4 tanden
per inch, voor ronde
zaagsneden

092335

Zaaglinten, 10 Stuks
8 mm breed, 4 tanden
per inch, voor overwegend
rechte zaagsneden 

092336

Zaaglinten, 10 Stuks
8 mm breed, 4 tanden
per inch, met rugvertanding
voor eenvoudig terughalen,
voor overwegend rechte
zaagsneden

092337
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Combi-zaagmachine

ERIKA 60 E

Nieuw stofkanaal optimaliseert de 
afzuiging – voor nog minder stof 
tijdens het werk.

Maximale zaaghoogte van 61 mm 
– bij een materiaaldikte van 12 mm 
wordt een zaaglengte van 215 mm 
bereikt.

Voor verdekt zagen is het spouwmes
moeiteloos en zonder gereedschap 
verzinkbaar.

Door de nullast schakelaar is het
niet mogelijk de machine, na een
stroomonderbreking, ongecontro-
leerd in te schakelen.

Kenmerken

• Overal inzetbaar
• Superlicht: 21 kg
• Precieze zaagsnedes

Toepassingen

• Afkorten en schulpen (langszagen)
• Tafelcirkelzaag functie
• Verstekzagen tot 47°
• Materialen zoals: massief hout, plaatmaterialen, parket en laminaat, 

aluminium profielen, kunststof

Omschrijving

Bespaart U zich het opruimen na het werk. Dankzij optimale luchtgeleiding 
in het afzuigkanaal worden de spanen nog beter adgevoerd.

Door het super-lichte gewicht van 21 kg. voelt u zich thuis op iedere verdie
ping. In de kelder of op de zolder: snel en moeiteloos kunt u de ERIKA 60 E
van de ene naar de andere werkruimte dragen. Neem de ERIKA gerust eens 
onder de arm U zult verbaasd zijn!

De bediening van de ERIKA 60 E is zeer eenvoudig. De overzichtelijk geplaatste 
bedieningselementen zijn logisch aan de voorzijde van de machine aan-
gebracht, waar men zich tijdens het werk ook bevindt. Niets is plotseling 
verdwenen. Meer dan 30 jaar ervaring spreekt uit ieder detail. Stabiliteit 
daar waar deze nodig is: in het werkblad! Tijdens het zagen oefent de 
gebruiker met het werkstuk druk op het werkblad uit. Daarom vraagt zuiver 
zaagwerk om een grote stabiliteit van het werkblad.

Let op! ERIKA-gebruiker: alle toebehoren van de voorgaande modellen 
ERIKA 55 en ERIKA 60 zijn ook op de nieuwe ERIKA 60 E te gebruiken.

Technische gegevens ERIKA 60 E                             

Zaaghoogte 2 – 61 mm
Zaaghoogte bij 45° 2 – 42 mm
Verstekbereik – 2 – + 47°
Treklengte 217 mm
Afmetingen zaagtafel 412 x 544 mm
Toerental onbelast 4720 1/min
Opgenomen vermogen 1300 W
Gewicht 21 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Combi-zaagmachine ERIKA 60 E 971501

Geleverd met

1 Zaagblad-HM 092550
 190 x 1,2/2,0 x 30 mm, Z 36, WZ,
 voor universeel gebruik
1 Universele geleider 200941
 met aanslagliniaal
1 Zeskant Schroevendraaier 5 mm 093034
1 Afzuigslang met 2 aansluitingen 093639
1 Duwstok 034901
1 Aansluitkabel 4 m 097765
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Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Onderstel - inklapbaar 203153

Afkortroltafel 201320

Aanslagliniaal
met uitschuifbare stang en
klapbare aanslag

201331

Bladverbreding en freestafel 
voor opname van LO 50 E 
(2 verbindingsrails noodzakelijk)

203131

Freesinrichting 203130

Opleg en verbindingsrail
650 mm lang
840 mm lang

201309
201310

Universele geleider
met aanslagliniaal

200941

Spaanopvangzak 039829

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Zaagblad-HM
190 x 1,2/2,0 x 30 mm, 
Z 36, WZ, voor universeel
gebruik

092550

Zaagblad-HM
180 x 2,0 x 30 mm, 
Z 30, WZ, voor universeel 
gebruik

092511

Zaagblad-HM
180 x 1,2/2,0 x 30 mm, 
Z 56, WZ, afgeschuind, 
voor laminaat

092527

Accessoires en toebehoren
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Combi-zaagmachine

ERIKA 70 Ec

Nieuw stofkanaal optimaliseert de
afzuiging – voor nog minder stof
tijdens het werk.

Lichtste Combi-zaag in zijn klasse – 
voor snel en moeiteloos transport.

Toerental instelbaar – voor het
bewerken van hout, kunststoffen
of aluminium-profielen. Door de nullast schakelaar is het

niet mogelijk de machine, na een
stroomonderbreking, ongecontro-
leerd in te schakelen.

Kenmerken

• Met CUprex hoog rendement motor
• Superlicht 32 kg
• Met /Quickstand\
• Omvangrijk programma aan toebehoren

Toepassingen

• Afkorten en langszagen
• Tafelcirkelzaag functie
• Verstekzagen tot 48°
• Materialen zoals: massief hout, plaatmaterialen, parket en laminaat, 

aluminium profielen, kunststof

Omschrijving

De lichtste, stabielste en universeelste machine met het omvangrijkste 
toebehorenprogramma in het segment van de 70er-Combi-zagen op de 
markt: de ERIKA 70 Ec van MAFELL, en dat is bewijsbaar!

Met de geïntegreerde /Quickstand\ staat de ERIKA in slechts enkele seconden
op 4 stabile aluminium poten. Beschermende rubberstoppen aan de voet 
voorkomen bovendien het wegglijden of trillen.

Het unieke stofkanaal bundelt het zaagstof en voert dit optimaal af. Dankzij 
deze nieuwe ontwikkeling is de afzuiger nog effectiever. Resultaat: schoner 
werken op een schonere werkplek!

De bediening van de ERIKA laat niets te wensen over. De duidelijk geplaatste 
bedieningselementen zijn logisch aan de voorzijde van de machine aan-
gebracht, waar men zich tijdens het werk ook bevindt, niets is plotseling 
verdwenen. Vergelijk de ERIKA maar eens!

Dankzij de E-control en het originele-MAFELL-zaagblad is het mogelijk, naast 
hout ook andere materialen zoals kunststoffen of Alu-profielen te bewerken. 
Verder pluspunten van de ERIKA 70 Ec: Extreem stabiel tafelprofiel, ver-
stekbereik van -3° tot 48° en een verzinkbaar spouwmes.

Technische gegevens ERIKA 70 Ec                                    

Zaaghoogte 0 – 72 mm
Zaaghoogte bij 45° 0 – 50 mm
Verstekbereik –3 – + 48°
Treklengte 340 mm
Afmetingen zaagtafel 525 x 818 mm
Toerental onbelast 2100 – 4200 1/min
Opgenomen vermogen 2250 W
Gewicht 32 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Combi-zaagmachine ERIKA 70 Ec 971401
Combi-zaagmachine ERIKA 70 Ec incl. tafelverbreding, 971413 
freestafel en 2 verbindingsrails van 1000 mm
Combi-zaagmachine ERIKA 70 Ec incl. roltafel, 971414 
geleideliniaal met afkortaanslag en klemstuk

Geleverd met

1 Zaagblad-HM 092460
 225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 32, WZ,
 voor universeel gebruik
1 Universele geleider 201611
 met aanslagliniaal
1 Duwstok 034901
1 Zeskant Schroevendraaier 6 mm 093081
1 Afzuigset met 2 aansluitingen 093639
1 /Quickstand\
1 Aansluitkabel 4 m 087847
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Precies en strak, zo laat zich het zaagbeeld van de nieuwe
Combi-Zaag de ERIKA 70 Ec omschrijven.

De ERIKA 70 Ec kan men zonder hulp opbouwen. In enkele seconden
en zonder gereedschap kan men het geïntegreerde onderstel in- of 
uit-klappen.

De aan/uit schakelaar bevindt zich rechts. Men bedient de machine
uitsluitend met de rechterhand. De linker hand blijft op het werkstuk.

Zaagt men, zoals hier, kunststofkokers? Geen probleem met de 
nieuwe ERIKA 70 Ec.

Het versterkte tafelbladprofiel zorgt voor een ongekende stabiliteit.

Oneffenheden in de werkvloer kunnen eenvoudig een snelle voet-
beweging voet gecompenseerd worden dankzij de /Quickstand\.
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Nieuw stofkanaal optimaliseert de
afzuiging – voor nog minder stof
tijdens het werk.

Lichtste Combi-zaag in zijn klasse – 
voor snel en moeiteloos transport.

Toerental instelbaar – voor het
bewerken van hout, kunststoffen
of aluminium-profielen. Door de nullast schakelaar is het 

niet mogelijk de machine na een 
stroomonderbreking ongecontroleerd 
in te schakelen.

Kenmerken

• Met CUprex hoog rendement motor
• Gewicht slechts 34,5 kg
• Met /Quickstand\
• Met multi-functionele aanslag
• Zaaghoogte tot 85 mm

Toepassingen

• Afkorten en langszagen
• Tafelcirkelzaag functie
• Verstekzagen tot 48°
• Materialen zoals: massief hout, plaatmaterialen, parket en laminaat, 

aluminium profielen, kunststof

Omschrijving

Met de geintegreerde /Quickstand\ staat de ERIKA in slechts enkele se-
conden op 4 stabile aluminium poten. Beschermende rubberstoppen aan 
de voet voorkomen bovendien wegglijden en trillen.

Het unieke stofkanaal bundelt het zaagstof en voert dit optimaal af. Dankzij 
deze nieuwe ontwikkeling is de afzuiging nog effectiever. Resultaat: schoner 
werken op een schonere werkplek!

De bediening van de ERIKA laat niets te wensen over. De duidelijk geplaatste
bedieningselementen zijn logisch aan de voorzijde van de machine aan-
gebracht, waar men zich tijdens het werk ook bevindt. Niets is plotseling 
verdwenen. Vergelijk de ERIKA maar eens met andere combi-zaagmachines!

Dankzij de E-control en het originele-MAFELL-zaagblad is het mogelijk, naast 
hout ook andere materialen zoals kunststoffen of Alu-profielen te bewerken.

Verdere voordelen van de ERIKA 85 Ec: enorm stabiel bladprofiel, Verstek-
bereik van -3° tot 48°, een verzinkbaar spouwmes en een max. afkortlengte 
van 430 mm.

Technische gegevens ERIKA 85 Ec                                    

Zaaghoogte – 1 – 85 mm
Zaaghoogte bij 45° – 1 – 60 mm
Verstekbereik – 3 – + 48 °
Treklengte 430 mm
Afmetingen zaagtafel 525 x 915 mm
Toerental onbelast 1900 – 3800 1/min
Opgenomen vermogen 2500 W
Gewicht 34,5 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Combi-zaagmachine ERIKA 85 Ec 971601
Combi-zaagmachine ERIKA 85 Ec incl. tafelverbreding, 971613 
freestafel en 2 verbindingsrails van 1000 mm
Combi-zaagmachine ERIKA 85 Ec incl. roltafel, 971614 
geleideliniaal met afkortaanslag en klemstuk

Geleverd met

1 Zaagblad-HM 092465
 250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 40, WZ,
 voor universeel gebruik
1 Transportwielen 202889
1 Multi-functionele aanslag MFA 203400
 met uitschakelbaar raster
1 Duwstok 034901
1 Zeskant Schroevendraaier 6 mm 093081
1 Afzuigset met 2 aansluitingen 093639
1 /Quickstand\
1 Aansluitkabel 4 m 087847

Combi-zaagmachine

ERIKA 85 Ec
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Oneffenheden in de werkvloer kunnen eenvoudig een snelle voet-
beweging voet gecompenseerd worden.

Met de multi-functionele aanslag kunt u een hoekverbinding tussen 
ongelijke delen maken zonder het wisselen ...

... ook voor het zwaardere werk uitstekend geschikt.

De /Quickstand\ is het geïntegreede onderstel van de ERIKA 85 Ec. 
Hij is snel en zonder gereedschap in een paar seconden uitgeklapt.

... of verstellen van de aanslag. Het resultaat: een perfecte 90° 
verbinding.

Door de grote zaaghoogte en afkortcapaciteit is de ERIKA 85 Ec ...
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Accessoires en toebehoren

ERIKA 70 Ec / ERIKA 85 Ec

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Universele geleider
met aanslagliniaal

201611

Multi-functionele aanslag MFA
met uitschakelbare arretering

203400

Afkortroltafel
maximale zaaglengte 
905 mm

038563

Aanslagliniaal
voor universele geleider 
1000 mm

Aanslagliniaal
voor MFA, 1000 mm lang
met afkortaanslag

038392

203396

Verbindingsstuk 
voor verbinding extra aanslagliniaal

038393

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Uitschuifbare aanslag 
met oplegplaat, 960 mm

038309

Afkortaanslag 038306

Klemmstuk 038294

Bladverbreding en freestafel
ERIKA 70 Ec
ERIKA 85 Ec 
(2 bevestigingsrails nodig) voor 
opname van de bovenfrezen
LO 50 E + LO 65 Ec

202893
203389

Accessoires en toebehoren
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Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Freesinrichting 202894

Adapter
voor freestafel voor het monteren 
van andere merken

201180

Opleg en verbindingsrail
800 mm
 
Opleg en verbindingsrail
1000 mm

038291

038686

Parallelaanslag
met fijninstelling

035358

Extra ondersteuning 037214

Schuifstuk 038675

Steunvoet 038401

Oplegplaat 038410

Set aanbouwwielen 202889

Bovenfrees LO 65 Ec

alternatief:
Bovenfrees LO 50 E 

916901

913302

Spaanopvangsysteem 
Cleanbox Starter-Set

Spaanopvangsysteem 
Cleanbox
5 stuk

203402

203575

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Zaagblad-HM
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm, 
Z 32, WZ, voor universeel 
gebruik (ERIKA 70 Ec)

092460

Zaagblad-HM 
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm, 
Z 48, WZ, oor fijne zaagsneden 
(ERIKA 70 Ec)

092462

Zaagblad-HM
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm, 
Z 68, FZ / TZ, voor kunststoffen 
en aluminiumprofielen
(ERIKA 70 Ec)

092464

Zaagblad-HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, 
Z 24, WZ, voor schulpen 
(ERIKA 85 Ec)

092472

Zaagblad-HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, 
Z 40, WZ, voor universeel 
gebruik (ERIKA 85 Ec)

092465

Zaagblad-HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, 
Z 60, WZ, voor fijne zaagsneden
(ERIKA 85 Ec)

092466

Zaagblad-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, 
Z 68, FZ/TZ, fvoor kunststoffen 
en aluminiumprofielen
(ERIKA 85 Ec)

092467

Accessoires en toebehoren
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Precieze verbindingen vragen om goed werkend systeem. Het 
beproefde DuoDeuvel systeem van MAFELL biedt een grenzeloze 
veelzijdigheid wanneer het gaat om snel en precies plaatsen 
van houten deuvels. Dankzij de extreme gebruiksvriendelijkheid 
van deze mobiele deuvelmachine en dankzij het gebruik van 
prijstechnisch gunstige standaard houten deuvels maakt de 
DuoDeuvel machine hoogst precieze, snelle, efficiënte en ab-
soluut draaivaste verbindingen mogelijk.
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DuoDeuvel

DD40 G

De goed afleesbare schaalverdeling 
voor het instellen van de materi-
aaldikte en revolveraanslag met 6 
instellingen, zorgen ervoor dat de 
DD40 snel en nauwkeurig op de 
juiste maat ingesteld
kan worden.

Snel en precies positioneren met 
het aanslagsysteem. Verende 
aanslagstiften en extra aanslagen 
maken het boren vlak bij de rand 
mogelijk. Zonder af te tekenen.

Boordiepte, materiaaldikte,verstek-
instelling worden traploos ingesteld.

De verstekaanslag wordt aan beide 
zijden geleid en geklemd.

Kenmerken

• Nauwkeurig werken en zeer eenvoudige bediening
• Extra aanslagstiften
• Krachtige 700 W motor

Toepassingen

• Verschillende verbindingen van 3 - 12 mm
• Gaten rijen
• Boren van beslag
• Ideaal voor meubelmakerij, trappenbouw in de werkplaast of op locatie
• Materialen zoals: massief hout, plaatmaterialen

Omschrijving

Het Duo-Deuvelsysteem DD40 is het unieke mobiele deuvelsysteem van 
MAFELL.

Door het gebruik van gangbare deuvels in combinatie met het precieze
Duo-Deuvelsysteem DD40 is het MAFELL gelukt, een spectaculaire stap 
vooruit te maken op het gebied van mobiele verbindingstechniek. Daarnaast 
werkt het DD40 systeem sneller, preciezer en voordeliger dan alle andere 
verbindingssystemen.

Het werkstuk is bij het verlijmen exact gefixeerd. Hierdoor wordt het klem-
men een stuk eenvoudiger, of kan het zelfs achterwege gelaten worden.

Met het DD40 systeem biedt MAFELL een compleet pakket aan. Bij de 
levering van de machine zijn boren, deuvels, 2 anti-slip matjes etc. inbegrepen.

Technische gegevens  DD40 G          

Boordiepte 0 – 37 mm
Boorafstand 32 mm
Zaagas Ø 8 mm
Zaagas-Ø max. 12 mm
Zaagas-Ø min. 3 mm
Verstekbereik 0 – 90 °
Toerental onbelast 18500 1/min
Opgenomen vermogen 700 W
Gewicht 2,8 kg

Leveringsomvang 

DuoDeuvel DD40 G MaxiMAX in MAFELL-MAX                         916002
DuoDeuvel DD40 G MidiMAX in MAFELL-MAX                   916001

Geleverd met

2 Anti-slipmatten (265 x 175 mm)                               095063
1 Lijmflesje 250 ml (zonder inhoud)                           095059
1 Zeskant Schroevendraaier met greep                   093282
1 Extra aanslagen (assortiment)                               203473
1 Aansluitkabel 4 m                                                    077015

MaxiMAX:
1 Lijmsproeier Ø 8 mm                                               095060
1 MAFELL-deuvels 6 x 30 mm, 350 stuks                   802000
1 MAFELL-deuvels 8 x 30 mm, 200 stuks                   802010
1 MAFELL-deuvels 10 x 40 mm, 100 stuks                   802020
2 MAFELL-deuvelboren HM Ø 6, 8, 10 mm

MidiMAX:
1 MAFELL-deuvels 8 x 30 mm, 200 stuks                   802010
2 MAFELL-deuvelboren HM Ø 8 mm                         090097

  PG A
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Snel en nauwkeurig:
hoekverbindingen stomp of
onder een hoek.

Werken bij de trappenbouwer 
in de werkplaats of op de 
werkplek.

Snel en voordelig: het maken 
van een romp met de DD40 
en de deuvel-liniaal.

Met de extra aanslagen kunt 
u grotere of kleinere afstanden 
t.o.v. de zijkant gemakkelijk 
en precies instellen.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

MAFELL-Deuvelboren,
Hardmetaal
Ø 3 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 6,1 mm
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 8,1 mm
Ø 8,2 mm
Ø 10 mm
Ø 10,1 mm
Ø 10,2 mm
Ø 12 mm
Ø 12,1 mm
Ø 12,2 mm

090083
090089
090096
090120
090121
090097
090122
090123
090098
090124
090125
090099
090126
090127

MAFELL-systeemdeuvels
verpakt
6 x 30 mm, 6 x 350 stuks
8 x 30 mm, 6 x 200 stuks
8 x 40 mm, 6 x 120 stuks
10 x 40 mm, 6 x 100 stuks
10 x 60 mm, 6 x 50 stuks
12 x 60 mm, 6 x 40 stuks

802000
802010
802011
802020
802021
802030

Anti-slipmatten
2 stuks

095063

Deuvel-liniaal
met snelspansysteem
800 mm

Deuvel-liniaalverlenging
1600 mm

203980

203434

Snelspaninrichting
voor deuvelliniaal 203057
(niet afgebeeld)

203690

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Schroefklem
voor het vastklemmen
van de liniaal

Schroefklem 
met aanslag

093281

093280

Accessoires en toebehoren
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De goed afleesbare schaalverdeling 
voor het instellen van de materi-
aaldikte en revolveraanslag met 6 
instellingen, zorgen ervoor dat de 
DD40 snel en nauwkeurig op de 
juiste maat ingesteld kan worden.

Snel en precies positioneren met 
het aanslagsysteem. Verende 
aanslagstiften en extra aanslagen 
maken het boren vlak bij de rand 
mogelijk. Zonder af te tekenen.

Boordiepte, materiaaldikte, verstek-
instelling worden traploos ingesteld.

De verstekaanslag wordt aan beide 
zijden geleid en geklemd.

Kenmerken

• Nauwkeurig werken en zeer eenvoudige bediening

Toepassingen

• Verschillende berbindingen van 5 - 16 mm
• Gaten rijen
• Boren van beslag
• Ideaal voor meubelmakerij, trappenbouw in de werkplaats of op locatie
• Materialen zoals: massief hout, plaatmaterialen

Omschrijving

Het Duo-Deuvelsysteem DD40 is het unieke mobiele deuvelsysteem van 
MAFELL.

Door het gebruik van gangbare deuvels in combinatie met het precieze
Duo-Deuvelsysteem DD40 is het MAFELL gelukt, een spectaculaire stap 
vooruit te maken op het gebied van mobiele verbindingstechniek. Daarnaast 
werkt het DD40 systeem sneller, preciezer en voordeliger dan alle andere 
verbindingssystemen.

Het werkstuk is bij het verlijmen exact gefixeerd. Hierdoor wordt het klem-
men een stuk eenvoudiger, of kan het zelfs achterwege gelaten worden.

Met het DD40 systeem biedt MAFELL een compleet pakket aan. Bij de 
levering van de machine zijn boren, deuvels, 2 anti-slip matjes etc. inbegrepen.

Technische gegevens  DD40 P          

Boordiepte 0 – 40 mm
Boorafstand 32 mm
Zaagas Ø 8 mm
Zaagas-Ø max. 16 mm
Zaagas-Ø min. 5 mm
Verstekbereik 0 – 90 °
Toerental onbelast 13500 1/min
Opgenomen vermogen 1000 W
Gewicht 2,9 kg

Leveringsomvang 

DuoDeuvel DD40 P PowerMAX in MAFELL-MAX                       916010

Geleverd met

2  Anti-slipmatten (265 x 175 mm)                               095063
1  Lijmflesje 250 ml (zonder inhoud)                           095059
1  Zeskant Schroevendraaier met greep                   093282
1  Extra aanslagen (assortiment)                               203473
1  Aansluitkabel 4 m                                                    077015
   
 MaxiMAX:
1  Lijmsproeier Ø 8 mm                                               095060
1  MAFELL-deuvels 6 x 30 mm, 350 stuks                   802000
1  MAFELL-deuvels 8 x 30 mm, 200 stuks                   802010
1  MAFELL-deuvels 10 x 40 mm, 100 stuks                   802020
2  MAFELL-deuvelboren HM Ø 6, 8, 10 mm

MidiMAX:
1  MAFELL-deuvels 8 x 30 mm, 200 stuks                   802010
2  MAFELL-deuvelboren HM Ø 8 mm                         090097
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Snel en nauwkeurig:
hoekverbindingen stomp of
onder een hoek.

Werken bij de trappenbouwer 
in de werkplaats of op de 
werkplek.

Snel en voordelig: het maken 
van een romp met de DD40 
en de deuvel-liniaal.

Met de extra aanslagen kunt u
grotere of kleinere afstanden 
t.o.v. de zijkant gemakkelijk en 
precies instellen.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

MAFELL-Deuvelboren,
Hardmetaal
Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 6,1 mm
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 8,1 mm
Ø 8,2 mm
Ø 10 mm
Ø 10,1 mm
Ø 10,2 mm
Ø 12 mm
Ø 12,1 mm
Ø 12,2 mm
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Ø 16 mm
Ø 16,2 mm

090089
090096
090120
090121
090097
090122
090123
090098
090124
090125
090099
090126
090127
090128
090129
090085
090130

MAFELL-systeemdeuvels
verpakt
6 x 30 mm, 6 x 350 stuks
8 x 30 mm, 6 x 200 stuks
8 x 40 mm, 6 x 120 stuks
10 x 40 mm, 6 x 100 stuks
10 x 60 mm, 6 x 50 stuks
12 x 60 mm, 6 x 40 stuks

802000
802010
802011
802020
802021
802030

Anti-slipmatten
2 stuks

095063

Deuvel-liniaal
met snelspansysteem
800 mm

Deuvel-liniaalverlenging
1600 mm

203980

203434

Snelspaninrichting
voor deuvelliniaal 203057
(niet afgebeeld)

203690

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Schroefklem
voor het vastklemmen
van de liniaal

Schroefklem 
met aanslag

093281

093280

Accessoires en toebehoren
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Kenmerken

• Uniek afgestemd koppelbereik
• Koolborstelloze motor
• Excellente balans tussen prestatie en gewicht
• Top prestatie: tot 90 Nm

Toepassingen

• Boren
• Schroeven
• Slagschroeven (ASB 18 M bl)
• Bouwplaatswerk

Omschrijving

Krachtig, comfortabel, belastbaar en robuust. Met de nieuwe sterke accu 
schroefboormachines van MAFELL beleeft u meer vreugde aan prefect 
uitgevoerde klussen. 

Het extreem grote koppel is instelbaar over een groot koppelbereik. Daardoor 
kunt u bij uiterst uiteenlopende toepassingen op beheersbare en gecon-
troleerde wijze schroeven indraaien. Met het koppelvergroter voorzetstuk 
kunnen ook zeer grote schroeven ingedraaid worden.

Het snelwisselsysteem maakt het mogelijk om snel, efficiënt en zonder 
gereedschap te wisselen tussen verschillende toepassingen als schroeven 
en boren.

De inschakelbare impulsaandrijving komt goed tot zijn recht bij het losdraaien
van vastzittende schroeven.

Met de praktische gordelclip houdt u de accu schroefboormachine altijd binnen
handbereik. Deze clip kan zonder gereedschap aan de linker of aan de 
rechter zijde van de machine gemonteerd worden.

De Accu PowerTanks zijn uitgerust met processorgestuurde accutechniek. 
Alle relevante functies worden daardoor bewaakt, zoals de status van de 
individuele accucellen, de luchtkoeling en de temperatuur.

De accucellen zijn zwevend opgehangen om ze te beschermen tegen 
mechanische impact.

De 43 mm metalen hals past overigens perfekt in de boorstandaard BST van 
MAFELL.

NIEUW*Accu-schroefboormachine / Accu-slagschroefboormachine

A 18 M bl / ASB 18 M bl

Technische 
gegevens A 18 M bl ASB 18 M bl

Diameter hals 43 mm 43 mm
Booropname Ø maximaal 13 mm 13 mm
Boordiameter max. hout/staal 50 / 13 mm 50 / 13 mm
Koppel laag/hoog 44 / 90 Nm 44 / 90 Nm
Impulsmoment (laag) 49 Nm 49 Nm
Toerental onbelast 1e versnelling 0 - 600 1/min 0 - 600 1/min
Toerental onbelast 2e versnelling 0 - 2050 1/min 0 - 2050 1/min
Gewicht (incl. accu) 1,7 kg 1,8 kg
Nominale spanning 18 V 18 V 
Aantal slagen – 38.950 1/min
Koppelstappen 11 11

Leveringsomvang

Accu-schroefboormachine A 18 M bl MidiMAX in MAFELL-MAX  91A001
Accu-schroefboormachine A 18 M bl MaxiMAX in MAFELL-MAX  91A040
Accu-slagschroefboormachine ASB 18 M bl MidiMAX  91A101
in MAFELL-MAX 
Accu-slagschroefboormachine ASB 18 M bl MaxiMAX  91A140
in MAFELL-MAX
 

Geleverd met

1 Snelwissel bookop A-SBF 13 206772
1 Snelwissel bithouder A-SBH 206766
1 Accu-PowerStation APS 18 M 094453
1 Gordelclip
1  Extra handvat
1 Bit PZ 2

MaxiMAX:
1 Hoek-voorzetstuk A-WV 18 094459
2 Accu PowerTank 18 M 94  094436

MidiMAX:
2 Accu PowerTank 18 M 72  094432

A
fb
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 1
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Met de functieschakelaar aan de 
bovenzijde van de accu schroef-
boormachine kunt u eenvoudig 
schakelen tussen de boor-, 
schroef-, en slagfunctie.

Felle LED lampjes zorgen voor een 
brede en gelijkmatige verlichting 
van het werkstuk.

De opspanhals met Ø = 43 mm past 
in alle MAFELL BST kolomboorin-
richtingen. 

De hoog rendement motor zonder 
koolborstels benut de capaciteit van 
de de accu optimal en heeft een lange 
levensduur.

Een passend bitje is altijd bij de hand 
wanneer die in een van de bithouders 
aan weerszijden van het handvat zit. 

Verschillende opzetstukken en bitjes 
kunnen direct in de ¼” spindel ge-
stoken worden. 

De slagschroeffunctie maakt de 
ASB 18 M bl. nog breder inzetbaar.

* Leverbaar vanaf voorjaar 2015
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Snelwissel boorkop
A-SBF 13
13 mm

206772

Snelwissel bithouder
A-SBH

206766

Hoek-voorzetstuk A-WV 18
tot 100 Nm

094459

Koppelvergroter A-DMV x3
3:1 verzet

094450

Accu-PowerTank 18 M 72 
18 V, 72 Wh

094432

Accu-PowerTank 18 M 94 
18 V, 94 Wh

094436

Accu-PowerStation APS 18 M
18 V

094453

Slangenboren Lewis 
met zeskantaansluiting
Totale lengte 650 mm
Ø 10 mm 
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090240
090241
090242
090243
090244
090245
090246
090247
090248
090249
090250

Slangenboren Lewis 
met zeskantaansluiting
Totale lengte 460 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm

090251
090252
090253
090254
090255
090256

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090257
090258
090259
090260
090261
090262

Slangenboren Lewis 
met zeskantaansluiting
Totale lengte 320 mm
Ø 6 mm
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090279
090280
090263
090264
090265
090266
090267
090268
090269
090270
090271
090272
090273
090274
090275

Boorcassette 650
5 stuks slangenboren 
Ø 12, 14, 16, 18, 20 mm
 
Boorcassette 460
6 stuks slangenboren
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

Boorcassette 320
6 stuks slangenboren
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

093292

093291

093290

Boorstation
BST 460 
BST 460 met parallelaanslag, 
kopieerinzet, sjabloonboor

BST 320
BST 320 met parallelaanslag, 
kopieerinzet, sjabloonboor

BST 650 S
BST 650 S met parallelaanslag, 
kopieerinzet, sjabloonboor

BST 460 S
BST 460 S met parallelaanslag, 
kopieerinzet, sjabloonboor

961211
961261

961210
961251

961216
961281

961215
961271

Voor alle hier vermelde slangenboren:
Garantie op het breken van de boorpunt!

Overeenkomstig de algemeen geldende garantievoorwaarden.

Bithouder, boorkop en hoek-
voorzetstuk zijn binnen enkele 
seconden te verwisselen 
dankzij het snelwisselsysteem.
Lostrekken, opdrukken – 
klaar.

Met het extra handvat gaat het
boren met een 50 mm slangen-
boor in hout moeiteloos met 
de A 18 M en de ASB 18 M.

De laadtoestand van een accu
kan altijd precies afgelezen 
worden op de accu zelf. Ook 
zonder boormachine.

De ASB 18 M bl is een 3 in 1 
machine: schroeven, slag-
schroeven en boren.
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Accu-schroefboormachine

A 10 M

In de bithouder bovenop de machine
is een passend bitje altijd binnen 
handbereik.

Kenmerken

• Excellente balans tussen prestatie en gewicht
• Optimale hanteerbaarheid

Toepassingen

• Boren
• Schroeven
• Montagewerkzaamheden

Omschrijving

Klein van formaat, groots in prestaties: de compacte accuboorschroefmachine
A 10 M is een verrassing in zijn klasse door de buitengewoon grote kracht 
en de slimme functies. Dit multi-talent is een perfecte keuze voor montage- en 
inrichtingswerkzaamheden.

Het snelwisselsysteem maakt het mogelijk om snel, efficiënt en zonder 
gereedschap te wisselen tussen verschillende toepassingen als schroeven 
en boren.

De Accu PowerTanks zijn uitgerust met processorgestuurde accutechniek. 
Alle relevante functies worden daardoor bewaakt, zoals de status van de 
individuele accucellen, de luchtkoeling en de temperatuur.

De accucellen zijn zwevend opgehangen om ze te beschermen tegen 
mechanische impact.

Technische gegevens A 10 M bl       

Booropname Ø maximaal 10 mm
Boordiameter max. hout/staal 22 / 10 mm
Koppel laag/hoog 17 / 34 Nm
Toerental onbelast 1e versnelling 0 - 360 1/min
Toerental onbelast 2e versnelling 0 - 1400 1/min
Gewicht (incl. Accu) 0,8 kg
Nominale spanning 10,8 V

Leveringsomvang

Accu-schroefboormachine A 10 M in MAFELL-MAX  919901

Geleverd met

1 Snelwissel boorkop A-SBF 10 206771
1 Snelwissel hoekvoorzetstuk A-SWV 10 206773
1 Accu-PowerTank 10 M 22  094444
1 Accu-PowerTank 10 M 43 094445
1 Accu-PowerStation APS 10 M 094447
1 Gordelclip
1 Bit PZ 2

Verschillende opzetstukken en bitjes 
kunnen direct in de ¼” spindel ge-
stoken worden. 

Dankzij de handige gordelclip blijft 
de A 10 M altijd bijdehand. De clip
kan zonder gereedschap aan zowel
de linker- als de rechterzijde van 
de behuizing gemonteerd worden.

Felle LED lampjes zorgen voor een 
brede en gelijkmatige verlichting 
van het werkstuk.

NIEUW*

* Leverbaar vanaf voorjaar 2015



75

M
A

F
E

L
L

Z
a
g

e
n

S
c
h
u
re

n
S

c
h
a
ve

n
F
re

ze
n

O
ve

ri
g

e
B

o
re

n
S

to
fz

u
ig

e
rs

Accessoires en toebehoren

Abbildung Bezeichnung Best. Nr.

Snelwissel boorkop 
A-SBF 10
10 mm

206771

Snelwissel bithouder
A-SBH

206766

Snelwissel hoekvoorzetstuk 
A-SWV 10
tot 100 Nm

206773

Accu-PowerTank 10 M 22 
10,8 V, 22 Wh

094444

Accu-PowerTank 10 M 43 
10,8 V, 43 Wh

094445

Accu-PowerStation APS 10 M
10,8 V

094447

De koppelinstelling met 20 
stappen laat zich gemakkelijk 
instellen met behulp van de 
draairand.

Het maximale koppel van 34 Nm
maakt de A 10 M tot een 
krachtige allrounder

De acculading-indicator zit altijd 
in het zicht aan de zijkant van 
de machine.

Met het slimme hoek-voor-
zetstuk kunt u ook in nauwe 
ruimten zonder moeite schro-
even indraaien.
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Boormachine

HB 1 E

Met spindelblokkering – voor 
eenvoudige en snelle boorwisseling.

Maximaal koppelinstelling – daar-
door geen nabewerking, en geen
dolgedraaide schroeven meer.Aanzienlijke tijdsbesparing – door 

de klopvaste snelspanboorhouder.

Kenmerken

• Veiligheidsslipkoppeling
• Hoge capaciteitsreserve

Toepassingen

• Boren
• Boren met een boorstation
• Materialen zoals: intensief gebruik in massief hout, gelamineerd hout

Omschrijving

De boormachine van MAFELL is met zijn robuuste bouw en hoge draaimoment 
bijzonder geschikt voor het werken in zware houtconstructies.

Door zijn rechts-/linksloop en het elektronisch regelbare toerental van 70 - 
530 1/min is de HB 1 E flexibel en breed in te zetten.

De 43 mm metalen hals past overigens perfekt in de boorstandaard BST 
van MAFELL.

Technische gegevens  HB 1 E          

Halsdiameter 43 mm
Booropname Ø maximaal 13 mm
Koppel, maximaal 50 Nm
Toerental onbelast 70 – 530 1/min
Opgenomen vermogen 1050 W
Gewicht 2,3 kg
Universele-Motor 230 V / 50 Hz
 

Leveringsomvang 

Boormachine HB 1 E in MAFELL-MAX 917201

Geleverd met

1  Extra handgreep 078308
1  Aansluitkabel 4 m 078044
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Slangenboren Lewis 
met zeskantschacht
Totale lengte 650 mm
Ø 10 mm 
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090240
090241
090242
090243
090244
090245
090246
090247
090248
090249
090250

Slangenboren Lewis 
met zeskantschacht
Totale lengte 460 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090251
090252
090253
090254
090255
090256
090257
090258
090259
090260
090261
090262

Slangenboren Lewis 
met zeskantschacht
Totale lengte 320 mm
Ø 6 mm
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090279
090280
090263
090264
090265
090266
090267
090268
090269
090270
090271
090272
090273
090274
090275

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Boorcassette 650
5 stuks slangenboren 
Ø 12, 14, 16, 18, 20 mm
 
Boorcassette 460
6 stuks slangenboren
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

Boorcassette 320
6 stuks slangenboren
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

093292

093291

093290

Voor alle hier vermelde slangenboren:
Garantie op het breken van de boorpunt!

Overeenkomstig de algemeen geldende garantievoorwaarden.

De HB 1 E in gebruik samen 
met een MAFELL-Boorstan-
daard.

De elektronische toerentalre-
geling en maximaal koppelin-
stelling. 

De insteek kabelverbinding. De HB 1 E wordt compleet in
praktische MAFELL-MAX
geleverd.
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Boorstation

BST 460 / BST 320

80 mm hoge boorgeleiding met zes verticaal ge-
lagerde bussen. Deze geleiden de boor perfect 
en verhinderen het verlopen van de boor.

De trekkracht van het polyethyleenkoord kan naar 
wens worden aangepast, om bijvoorbeeld de 
aandrukkracht bij horizontaal boren te verminde-
ren. Na het boren loopt de machine automatisch 
naar zijn beginstand.

Kenmerken

• Perfecte boorgeleiding
• Voor serieboringen met sjabloon
• Enkelvoudige geleidingszuil
• Met aanslagsysteem door de parallelaanslag (toebehoren)

Toepassingen

• Precisie- en serie boringen
• Materialen zoals: massief hout, gelamineerd hout

Omschrijving

Met het boorstation verandert MAFELL het boren in massief hout volledig 
en biedt, in vergelijking met boorstandaards, hoge precisie. Daarbij maakt 
het boorstation indruk door zijn slimme constructie op basis van een robuuste 
en lichte aluminium zuil.

De enkelvoudige geleidingszuil biedt onderscheidende voordelen: Beter zicht 
op het werkvlak en de boorpunt, ruimte om de boor te wisselen en geen ver-
loop meer bij het boren.

MAFELL weet wat er in de praktijk speelt, wat bewezen wordt door slimme 
en effectieve praktijkgerichte oplossingen. Door de zesvoudig geleide en 
traploos instelbare boorgeleiding bereikt het boorstation een ongekende 
precisie. Omdat er voor het boorstation van MAFELL ook nog eens hoog-
waardige materialen worden toegepast, is een lange levensduur verzekerd: 
typisch MAFELL.

Technische 

gegevens  BST 460  BST 320       

Max. diameter bij 0° 130 mm 130 mm
Max. boorlengte 460 mm 320 mm
Max. boordiepte 300 mm 160 mm
Bereik boorgeleiding 8 – 30 mm 8 – 30 mm
Diameter hals 43 mm 43 mm
Gewicht 4,8 kg 4,5 kg
 

Leveringsomvang 

Boorstation BST 460 961211
Boorstation BST 320 961210
Boorstation BST 460 met parallelaanslag, 961261
kopieerinzet, sjabloonboor
Boorstation BST 320 met parallelaanslag, 961251
kopieerinzet, sjabloonboor 
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Parallelaanslag
met zij-aanslag

204407

Machine opname
Ø 57 mm

204476

Kopieerinzet
24,8/18 mm

204290

Sjabloonboor
Ø 25 mm, Totale lengte
320 mm, voor het maken
van boorsjablonen

090276

Slangenboren Lewis 
met zeskantschacht
voor BST 460 
Totale lengte 460 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090251
090252
090253
090254
090255
090256
090257
090258
090259
090260
090261
090262

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Slangenboren Lewis 
met zeskantschacht
voor BST 460, BST 320
Totale lengte 460 mm
Ø 6 mm
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090279
090280
090263
090264
090265
090266
090267
090268
090269
090270
090271
090272
090273
090274
090275

Boorcassette 460
6 stuks slangenboren
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

Boorcassette 320
6 stuks slangenboren
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

093291

093290

Voor alle hier vermelde slangenboren:
Garantie op het breken van de boorpunt!

Overeenkomstig de algemeen geldende garantievoorwaarden.

De trekkracht van het poly-
ethyleenkoord kan naar wens
worden aangepast.

Voor serie- en patroonboringen 
kan de inlegplaat voor een 
kopieerhulpstuk vervangen 
worden. Ideaal voor het werken 
met boorsjablonen.

Met de aftekenmarkeringen 
kan de boor uiterst precies 
gepositioneerd worden. Ook 
onder een hoek geven deze 
markeringen de juiste positie 
aan.

De parallelaanslag bijv. voor
kopboringen, is in combinatie
met de zijaanslag de ideale
oplossing voor seriewerk.
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Boorstation

BST 650 S / BST 460 S

De S-varianten kunnen naar beide zijden met 
een schaalverdeling van +/- 45º precies gepo-
sitioneerd worden en hebben bij 0° een aan-
slagpunt. De boorpunt op het materiaal is het 
kantelpunt.

80 mm hoge boorgeleiding met zes verticaal ge-
lagerde bussen. Deze geleiden de boor perfect 
en verhinderen het verlopen van de boor.

De trekkracht van het polyethyleenkoord kan 
naar wens worden aangepast, om bijvoorbeeld 
de aandrukkracht bij horizontaal boren te ver-
minderen. Na het boren loopt de machine auto-
matisch naar zijn beginstand.

Kenmerken

• Naar twee kanten 45° verstelbaar
• Perfecte boorgeleiding
• Voor serieboringen met sjabloon
• Enkelvoudige geleidingszuil
• Met aanslagsysteem door de parallelaanslag (toebehoren)
• Boorpunt is het scharnierpunt

Toepassingen

• Precisie- en serie boringen
• Onder een hoek boren
• Materialen zoals: massief hout, gelamineerd hout

Omschrijving

Met het nieuwe boorstation verandert MAFELL het boren in massief hout 
volledig en biedt, in vergelijking met boorstandaards, hoge precisie. Daarbij 
maakt het boorstation indruk door zijn slimme constructie op basis van een 
robuuste en lichte aluminium zuil.

De enkelvoudige geleidingszuil biedt onderscheidende voordelen: Beter 
zicht op het werkvlak en de boorpunt, ruimte om de boor te wisselen en 
geen verloop meer bij het boren.

MAFELL weet wat er in de praktijk speelt, wat bewezen wordt door slimme 
en effectieve praktijkgerichte oplossingen. Door de zesvoudig geleide en 
traploos instelbare boorgeleiding bereikt het boorstation een ongekende 
precisie. Omdat er voor het nieuwe boorstation van MAFELL ook nog eens 
hoogwaardige materialen worden toegepast, is een lange levensduur ver-
zekerd: typisch MAFELL.

Technische 

gegevens        BST 650 S  BST 460 S       

Max. diameter bij 0° 130 mm 130 mm
Max. diameter bij 45° 100 mm 100 mm
Max. boorlengte 650 mm 460 mm
Max. boordiepte 455 mm 265 mm
Bereik boorgeleiding 8 – 30 mm 8 – 30 mm
Schuinverstelling, naar 2 zijden 45° 45°
Diameter hals 43 mm 43 mm
Gewicht 5,4 kg 5,0 kg

Leveringsomvang 

Boorstation BST 460 961216
Boorstation BST 320 961215
Boorstation BST 460 met parallelaanslag, 961281
kopieerinzet, sjabloonboor
Boorstation BST 320 met parallelaanslag, 961271
kopieerinzet, sjabloonboor
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Accessoires en toebehoren

De S-uitvoering is naar 
2 kanten 45º verstelbaar.

Voor serie- en patroonbo-
ringen kan de inlegplaat voor 
een kopieerhulpstuk vervan-
gen worden. Ideaal voor het 
werken met boorsjablonen.

Met de aftekenmarkeringen
kan de boor uiterst precies
gepositioneerd worden. Ook
onder een hoek geven deze
markeringen de juiste positie 
aan.

De parallelaanslag bijv. voor
kopboringen, is in combinatie
met de zijaanslag de ideale
oplossing voor seriewerk.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Parallelaanslag
met zij-aanslag

204407

Machine opname
Ø 57 mm

204476

Kopieerinzet
24,8/18 mm

204290

Sjabloonboor
Ø 25 mm, Totale lengte
320 mm, voor het maken
van boorsjablonen

090276

Slangenboren Lewis 
met zeskantschacht 
voor BST 650 S
Totale lengte 650 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090240
090241
090242
090243
090244
090245
090246
090247
090248
090249
090250

Slangenboren Lewis 
met zeskantschacht
voor BST 650 S
Totale lengte 460 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm 
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm 
Ø 28 mm 
Ø 30 mm 

090251
090252
090253
090254
090255
090256
090257
090258
090259
090260
090261
090262

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Slangenboren Lewis 
met zeskantschacht 
voor BST 650 S, BST 460 S, 
BST 460, BST 320
Totale lengte 320 mm
Ø 6 mm
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm 
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090279
090280
090263
090264
090265
090266
090267
090268
090269
090270
090271
090272
090273
090274
090275

Boorcassette 650
5 stuks slangenboren  
Ø 12, 14, 16, 18, 20 mm
 
Boorcassette 460
6 stuks slangenboren 
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm
 
Boorcassette 320
6 stuks slangenboren 
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

093292

093291

093290

Voor alle hier vermelde slangenboren:
Garantie op het breken van de boorpunt!

Overeenkomstig de algemeen geldende garantievoorwaarden.
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Timmermans-boormachine

ZB 100 ES

Snelblokkering - voor een eenvou-
dige en snelle boorwisseling.

Universeelmachine – voor Ring,
Ringwig en GEKA-Deuvels.

Krachtige motor en hoge kwaliteits-
standaard - garandeert u:
lange levensduur.

Kenmerken

• Uiterst robuust
• Rechts-links draaiend

Toepassingen

• Ring-deuvel boringen
• Ring-wig boringen
• GEKA-verbindingen
• Verzinkfrezen
• Materialen zoals: massief hout, gelamineerd hout

Omschrijving

Met de ZB 100 ES is het mogelijk, absoluut precieze uitfrezingen voor alle 
gangbare deuvels tot 160 mm uit te voeren.

Het toerental laat zich afhankelijk van de freesdiameter traploos van 340 – 
1450 t/min instellen.

De speciale boorstandaard van de ZB 100 ES biedt daarbij de grootstmo-
gelijke veiligheid.

Voor het optimale gebruik vindt U bij ons vanzelfsprekend het juiste ge-
reedschap: b.v. verzinkfrezen, GEKA-boorgereedschap enz...

Technische gegevens  ZB 100 ES          

Boordiepte 100 mm
Toerental onbelast 340 – 1450 1/min
Opgenomen vermogen 1200 W
Gewicht 9 kg
Universele-Motor 230 V / 50 Hz
 

Leveringsomvang 

Timmermans-boormachine ZB 100 ES 923601

Geleverd met

1 Speciale boorstandaard voor 039160
 ringdeuvel-boorgereedschap zonder aanslag
1 Opnameschacht 039192
 voor ringdeuvel-boorgereedschap
1 Aansluitkabel 10 m 087612
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Boorstandaard
tot 350 mm boordiepte
(zonder boorgeleider)
 
Boorstandaard
tot 475 mm boordiepte
(zonder boorgeleider)

039155

039195

Extra handgreep 039203

Boorhulpstuk
voor ringverbindingen
voor 54-160 mm
ringdiameter

091804

Binnensnijder

Buitensnijder

Ruimer

Montagedelen voor de messer
enkel (3 stuks nodig)

020779

020711

020710

038786

Boorhulpstuk
voor wigvormige
ringverbindigen

091807

Binnensnijder

Buitensnijder

Ruimer

Montagedelen voor de messer
enkel (3 stuks nodig)

020781 

020783 

020780

038786

Boorhulpstuk GEKA 091809

Binnensnijder

Buitensnijder

Ruimer

Montagedelen voor de messer
enkel (3 stuks nodig)

021136

021137

021138

038785

Geleidepennenmet diepte 
stelring
voor MAFELL-Boorhulpstuk
Ø 11,5 mm
Ø 12,5 mm
Ø 13,5 mm
Ø 15,5 mm
Ø 17,5 mm
Ø 19,5 mm
Ø 21,5 mm
Ø 23,5 mm
Ø 25 mm

021303
035892
035893
035894
035895
035896
035897
035898
035899

Kopfrees
Ø 50 mm
Ø 60 mm
Ø 70 mm
Ø 80 mm
Ø 100 mm

(zonder aanslag en bescherm-
ring, zonder geleidepen)

090151
090161
090175
090176
090177

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Zeskant aansluiting
voor boormachines
met een boorhouder
 

204174

Voorsnijder keerbaar 
(4 stuks nodig)
Hartmetall 14 x 14 x 2 mm

034907

HSS-Keermessen
Ø 50 mm, 
20,6 x 15,5 x 2 mm 

Ø 60 mm, 
25,4 x 15,5 x 2 mm 

Ø 70 mm, 
30,2 x 15,5 x 2 mm 

Ø 80 mm, 
35,2 x 15,5 x 2 mm 

Ø 100 mm, 
45,2 x 15,5 x 2 mm
 

039026

039027

039028

039029

039030

Aanslag en beschermring
voor kopfrees Ø 50 – 70 mm 

Aanslag en beschermring
voor kopfrees  Ø 80 – 100 mm 

090181

090183

Geleidepen
voor kopfrees 

Ø 11,5 mm 
Ø 12,5 mm 
Ø 13,5 mm 
Ø 14,5 mm 
Ø 15,5 mm 
Ø 16,5 mm 
Ø 17,5 mm 
Ø 19,5 mm 
Ø 21,5 mm 

035570
035571
039387
035572
035573
035574
035575
035577
035578

Adapter MK 2
voor het gebruik van slangenboren 
bij timmermansboormachine K

039139

Uitdrijfspie
voor MK 2

093001
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Timmermans-boormachine

ZB 400 E / ZB 600 E

Snelblokkering - voor eenvoudige
en snelle boorwisseling.

Wegdraaibare boorgeleider
- voor eenvoudige boorwisseling.

Hoge kwaliteitsstandaard - Dit be-
tekent voor U: langere levensduur.

Kenmerken

• Zeer krachtige motor
• Rechts- en linksdraaiend

Toepassingen

• Enkelzijdig verstelbaar tot 45°
• Precisie- en serie boringen
• Onder een hoek boren
• Materialen zoals: massief hout, gelamineerd hout

Omschrijving

De ZB 400 E / ZB 600 E is voorzien van een uniek snel wisselsysteem met 
blokkering voor de booropname.

Tevens uitgerust met elektronische toerentalregeling, rechts-linksdraaiend, 
2 standen mechanische aandrijving, 63 mm spanhals en centreerstiften.

Goed uitgebalanceerde handgrepen voor het uit de vrije hand en boven het 
hoofd werken.De toerental instelling passend bij de boordiameter en de aparte
aanslagstangen voor het instellen van de boordiepte-, zijn de verdere 
voordelen van de ZB 400 E / ZB 600 E. Dat alles maakt deze boormachine 
onontbeerlijk voor moeilijke boringen in de hardste houtsoorten..

Technische 

gegevens        ZB 400 E  ZB 600 E       

Boordiepte 350 mm 475 mm
Verstekbereik 0 – 45 ° 0 – 45 °
Toerental onbelast 340 – 1450 1/min 340 – 1450 1/min
Opgenomen vermogen 1200 W 1200 W
Universele-Motor 230 V / 50 Hz  230 V / 50 Hz 
Gewicht 16,5 kg 17,7 kg

Leveringsomvang 

Timmermans-boormachine ZB 400 E                        922901
met boorstandaard tot 350 mm boordiepte                       
Timmermans-boormachine ZB 600 E                        923301
met boorstandaard tot 475 mm boordiepte

Geleverd met

1  Machine-slangenboor                                              090205
    18 mm Ø, boordiepte 350 mm voor ZB 400 E,
    Totale lengte 650 mm
1  Machine-slangenboor                                              090215
    18 mm Ø, boordiepte 475 mm voor ZB 600 E,
    Totale lengte 820 mm
1  Boorgeleider kompleet
    voor boordiameter 10 - 28 mm
1  Adapter voor boren met MK2 opname
1  Aansluitkabel 10 m 087612



85

M
A

F
E

L
L

Z
a
g

e
n

S
c
h
u
re

n
S

c
h
a
ve

n
F
re

ze
n

O
ve

ri
g

e
B

o
re

n
S

to
fz

u
ig

e
rs

Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Speciale boorstandaard voor
ringdeuvel-boorgereedschap
zonder aanslag

039160

Aanslag 039156

Slangenboor voor ZB 400 E
Totale lengte 650 mm
Boordiepte 350 mm
 
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 13 mm
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Ø 16 mm
Ø 17 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 21 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 25 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090201
090202
090222
090203
090223
090204
090224
090205
090206
090225
090207
090208
090226
090209
090210
090211

Slangenboor voor ZB 600 E
Totale lengte 820 mm
Boordiepte 475 mm

Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090212
090213
090214
090215
090216
090217
090218
090219
090220
090221

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Adapter MK 2
voor het gebruik van slangenboren 
bij timmermansboormachine K

039139

Uitdrijfspie
voor MK 2

093001
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Alle schuurmachines van MAFELL zijn uitgerust met krachtige 
motoren. MAFELL weet wat professioneel handwerk vereist 
en hoe schuurmachines gemaakt moeten worden die aan die 
eisen voldoen. Dat maakt de schuurmachines van MAFELL on- 
overtroffen.
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Vlakschuurmachine

UVA 115 E
De trillingsdemper ontkoppelt het 
handvat zodat de trillingen niet 
op de gebruiker overgedragen 
worden. Daarmee beschermt u uw 
gezondheid en kunt u aangenaam 
werken.

De UFB-1 is gemaakt van een 
zeer sterk en antistatisch PP-mate-
riaal. De hoge lucht-doorlatendheid 
reduceert de reststof tot bijna 3%.

Rondom schoon. Door de afzuigka-
nalen aan de zijkant van de schuur-
voet wordt het stof effectief
afgezogen. Dit ondersteunt de 
afzuiging aan de onderzijde van de 
schuurvoet.

Kenmerken

• Met vibratiedemper
• Zeer effectieve stof afname zonder stafzuiger
• Met Delta schuurfunctie
• In MAFELL-MAX

Toepassingen

• Grof schuren
• Lak tussenschuren
• Fijn schuren
• Gebogen of vlakke oppervlakken
• Materialen zoals: massief hout, lak

Omschrijving

Als er ook kunststof of gelakte oppervlakken behandeld moeten worden, 
kan het toerental elektronisch aangepast worden. Hierdoor wordt hitte en 
de daarmee ontstane verkleving van het schuurpapier voorkomen.

De MAFELL motor is voorzien van een nieuw anker, dat samen met de nieuw 
ontwikkelde schuurzool, speciaal voor de hoge eisen aan de UVA 115 E 
geproduceert werd. De stofafdichting van de vlakschuurmachine is uiterst 
effectief en bevordert een zeer lange levensduur van de machine.

De softgrip componenten verbeteren de hanteerbaarheid van de UVA 115 E. 
Ze verminderen de vermoeidheid bij het werken en verhogen de veiligheid.

De UVA 115 E is voorzien van een standaard aansluiting van 35 mm voor 
een stofafzuiger.

Technische gegevens  UVA 115 E          

Schuurvlak 115 x 230 mm
Schuurbeweging 2,6 mm
Toerental onbelast 2000 – 12000 1/min
Opgenomen vermogen 450 W
Gewicht 2,7 kg
Trillingsemissie         < 2,5 m/s2

Leveringsomvang 

Vlakschuurmachine UVA 115 E in MAFELL-MAX      917401

Geleverd met

1 Universele stofzak UFB-1
1 Schuurzool Delta 105 met klittenband
1 Set schuurpapier Abranet®:
 – 1 x P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320
 – 1 Schuurpapier Abranet® Delta 105, P 120
 – 1 Beschermlaag UVA-SA 10 (10 gaten), 115 x 230 mm
 – 1 Beschermlaag UVA-SA Delta 105 
1 Aansluitkabel 4 m 087323
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Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Universele stofzak UFB-1
5 stuks

205570

Schuurpapier Abranet®*
klittenband hechting, 115 x 230 mm 

HD P 60, 20 stuks
P 80, 35 stuks
P 100, 40 stuks
P 120, 40 stuks
P 150, 40 stuks
P 180, 40 stuks
P 240, 40 stuks
P 320, 40 stuks

093410
093411
093412
093413
093414
093415
093416
093417

Beschermlaag 
UVA-SA 10
(10 gaten)
115 x 230 mm

093420

Schuurpapier Abranet® 
Set Delta 105
3 x P 80 / 3 x P 120 / 3 x P 180

093418

Beschermlaag UVA-SA D 
Delta 105

093421

* Abranet® zet de nieuwe standaard in
de schuurtechniek en maakt stofvrij schuren mogelijk.

Het schuurpapier heeft ca. 16.000 gaatjes en garandeert
daardoor een optimale stofafzuiging. Dit resulteert

in een langere levensduur van het schuurpapier en een
schonere werkomgeving. Het gezondheidseffect van een 

stofvrije werkomgeving is ook van groot belang.

Of het nu in hoeken, ran-
den, of lastig te bereiken 
plaatsen gaat: Als er uiterst 
nauwkeurig gewerkt moet 
worden, zorgt de Delta 
schuurvoet voor een perfect 
resultaat.

De gladste oppervlakken of 
de hoogste afname - in com-
binatie met het juiste Abranet® 
schuur-papier is de UVA 115 E 
zeer veelzijdig.

Gemakkelijk schuurpapier 
wisselen. In de MAFELL-MAX 
is een uitsparing aangebracht 
waar de machine op zijn kop 
in gezet kan worden.

Mechanische klemming voor 
het gebruik van schuurpapier 
op een rol. Deze spant het 
schuurpapier nauwkeurig en 
strak over de schuurvoet.

Accessoires en toebehoren
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Excenterschuurmachine

EVA 150 E
De trillingsdemper ontkoppelt het handvat zodat de trillingen 
niet op de gebruiker overgedragen worden. Daarmee be-
schermt u uw gezondheid en kunt u aangenaam werken.

Dankzij het ergonomisch gevormde extra 
handvat laat de EVA 150 E zich ook
met twee handen optimaal geleiden. Is 
het extra handvat niet nodig, dan is het 
in een handomdraai te verwijderen.

De instelbare kantenbescherming verhindert 
zowel beschadigingen aan het werkstuk als 
slijtage van de rand van de schuurzool.

Dankzij de krachtige zelfafzuiging en 
het stofdoorlatende schuurpapier kunt 
u stofvrij en veilig werken. Het schuur-
papier loopt minder snel vol, u verbruikt 
minder schuurpapier en uw productiviteit 
neemt toe.

Kenmerken

• Met vibratiedemper
• Met Delta schuurfunctie
• In MAFELL-MAX

Toepassingen

• Grof schuren
• Lak tussenschuren
• Fijn schuren
• Gebogen en gekromde oppervlakken
• Materialen als: plaatmateriaal, massief hout, lak, stucwerk en gefineerde 

oppervlakken

Omschrijving

De EVA 150 E is de excenterschuurmachine voor grote schuurafname, 
schoon werken en de beste resultaten. Hiermee bereikt u op alle hout-
soorten en plaatmaterialen maar ook op lak, verf en stucwerk een perfecte 
oppervlaktekwaliteit. 

Hij levert een toerental dat 20 procent hoger ligt dan bij andere excenter-
schuurmachines. Dat merkt u meteen aan de afname. Uw voordeel: bij een 
gelijk oppervlakte resultaat bent u 20% sneller klaar. Dat tikt merkbaar aan.

De nieuwe excenterschuurmachine van MAFELL is ook zeer geschikt voor 
langdurige inzet. De trillingsemissie van de EVA 150 E ligt onder de 2,5 m/s2

waardoor u zonder tijdslimiet kunt schuren. De softgrips zorgen bij elke 
werkhouding voor optimale controle en voor een aangenaam en veilig 
gripgevoel. 
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Technische 
gegevens EVA 150 E / 3  EVA 150 E / 5

Schuurvlak Ø 150 mm Ø 150 mm
Schuurbeweging 3 mm 5 mm
Toerental onbelast 6000 – 12000 1/min 6000 – 12000 1/min
Opgenomen vermogen 350 W 350 W
Gewicht 2,1 kg 2,1 kg
Trillingsemissie < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2

Leveringsomvang 

Excenterschuurmachine EVA 150 E / 3 in MAFELL-MAX 917701
Excenterschuurmachine EVA 150 E / 5 in MAFELL-MAX 917710

Geleverd met

1 Universele filter zak UFB-1     
1 Set Abranet® schuurnet:                                         
 1 x HD P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320
1 Schuurzool zacht
1 Bescherm tussenlaag EVA-SA
1 Extra handvat
1 Kantenbescherming
1 Aansluitkabel 4 m 087323

NIEUW
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Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Schuurpapier Abranet®

HD P 60
klittenband hechting, Ø 150 mm, 
20 stuks

 

093447

Schuurpapier Abranet®*
klittenband hechting, Ø 150 mm

P 80, 35 stuks
P 100, 40 stuks
P 120, 40 stuks
P 150, 40 stuks
P 180, 40 stuks
P 240, 40 stuks
P 320, 40 stuks

093448
093449
093450
093451
093452
093453
093454

Bescherm tussenlaag EVA-SA
Ø 150 mm

093446

Zachte tussenlaag SAL-1
klittenband hechting,
voor gekromde oppervlakken

093459

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Schuurzool EVA-ST-H
hard

093455

Schuurzool EVA-ST-S
zacht

093457

Universele filter zak UFB-1
5 stuks

205570

* Abranet® zet de nieuwe standaard in
de schuurtechniek en maakt stofvrij schuren mogelijk.

Het schuurpapier heeft ca. 16.000 gaatjes en garandeert
daardoor een optimale stofafzuiging. Dit resulteert

in een langere levensduur van het schuurpapier en een
schonere werkomgeving. Het gezondheidseffect van een 

stofvrije werkomgeving is ook van groot belang.

De EVA 150 E/5 is de juiste
keuze voor grof schuren. De
schuuruitslag van 5mm en de
12.000 toeren per minuut ma-
ken het voor u mogelijk om u
topprestaties te leveren.

Met zijn schuuruitslag van 
3 mm is de EVA 150 E/3 
bijzonder geschikt voor fijn 
schuren en lak tussenschuren.

Abranet® zet de nieuwe 
standaard. De ca. 24.000 
gaatjes in de schuurschijf 
maken een optimale stofafzui-
ging mogelijk. En dat vergroot 
ook de standtijd van de schu-
urschijf.

Dankzij de zachte tussenzool, 
die ongelijkheden uitvlakt, 
kunt u ook op concave en 
convexe vlakken de beste, 
gelijkmatige schuurresultaten 
behalen. 

Accessoires en toebehoren
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Kanten schaven, deuren passend maken, sponningen schaven, 
bij montage of in de werkplaats: daarvoor gebruikt de professional 
machines waarop je kunt vertouwen. Zeker bij het werk op 
locatie komt het op professionele resultaten aan. De schaven 
van MAFELL zijn ontwikkeld om aan die hoge verwachtingen te 
voldoen.
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Handschaaf

MHU 82

Sterke motor – voor probleemloos
permanent gebruik.

Handgreep optimaal gepositioneerd
 – licht in gebruik en uitstekend 
hanteerbaar.

Zuivere, gladde werkstukken
– door de 12.000 toeren van de
schaafas.

Kenmerken

• Sterke motor
• Geïntegreerde afzuiging
• Leverbaar met stationare inrichting

Toepassingen

• Sponningschaven
• Schaafbreedte tot 82 mm
• Materialen zoals: massief hout

Omschrijving

De handschaaf voor professionals! Met 12.000 omwentelingen per minuut 
geeft hij uw werkstuk een schitterend en zuiver oppervlakte beeld.

De gegevens van de MHU 82 mogen gezien worden: 82 mm schaafbreedte, 
22 mm sponningdiepte en een spaanafname 3 mm. Wat wilt U nog meer?

Ook bij de MHU 82: Een 800 Watt „MAFELL-made-motor“, door MAFELL 
ontwikkeld, geproduceerd en gemonteerd. Deze geeft de schaaf het juiste 
vermogen.

Met de MHU 82-Set kan men zelfs stationair werken!

Technische gegevens  MHU 82          

Schaafbreedte 82 mm
Spaanafname 0 – 3 mm
Sponningdiepte 22 mm
Schaafas diameter Ø 59,5 mm
Toerental onbelast 12000 1/min
Opgenomen vermogen 800 W
Gewicht 3,4 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Handschaaf MHU 82 912701
Handschaaf MHU 82 in MAFELL-MAX 912710
Handschaaf MHU 82 in MAFELL-MAX 912714
(compleet in set met geleider, spanenzak,
 stationaire inrichting)

Geleverd met

1 Sponningdiepteaanslag 034979
1 Zuigmond voor spaanafzuiging 033679
 binnen-Ø 38 mm 
1 Keermessen 091696
 Paar HM-keermessen

PG A
Prijslijst pagina 17
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Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Hoekgeleider
gemonteerd

033096

Hoekgeleider
gemonteerd

036858

Keermessen
1 Paar, hardmetaal
Keermessen
3 Paar, hardmetaal

091696

091697

Spanstuk
1 stuk, voor 091696 en 091697

035101

Stationaire inrichting
met pendelbeschermkap
en 2 schoefklemmen

033110

Reserve schroefklem
voor stationaire inrichting

093232

Spaanzak 033707

Zuigmond voor spaanafzuiging
binnen-Ø 38 mm

033679

Compleet in MAFELL-MAX.
Best.-Nr. 912 714

Handschaaf MHU 82 met 
stationaire inrichting en be-
schermkap.

De spanen worden eenvoudig
en effectief afgezogen.

Sponningschaven aan een 
deur met de MHU 82.

Accessoires en toebehoren
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Timmermans-schaaf

ZH 205 Ec / ZH 245 Ec

Hoge kwaliteitsstandaard – dit 
betekent voor U: geringe machine-
kosten en langere levensduur.

Praktische plaatsing van de hand-
greep en gering gewicht – voor een 
optimaal gebruik.

Een aanlooprol – voor het maximaal 
benutten van de schaafbreedte.

Wegwerp omkeermessen – dit
betekent voor U: het tijdrovende
afstellen van de schaafmessen is
verleden tijd.

Kenmerken

• Met CUprex, de hoog rendement motor
• Unieke spaanafname
• Optimale spaanafvoer
• Practische plaatsing van de handgrepen

Toepassingen

• Schaafbreedte tot 208 mm (ZH 205 Ec) 
• Schaafbreedte tot 248 mm (ZH 245 Ec)
• Materialen zoals: massief hout

Omschrijving

Met een unieke en traploze spaanafname van 0 - 4 mm.

De nieuwe spaanuitworp, met een uitzonderlijke spaanafvoer door de ver-
sterkte luchtstroom en de unieke luchtgeleiding, staat garant voor snel en 
veilig werken, ook bij nat hout.

Door de consequente lichte bouwwijze weegt deze solide gegoten constructie 
slechts 13,4 kg / 12,5 kg.

De sterke MAFELL-wisselstroommotor heeft voldoende capaciteitsreserve. 
Schaven wordt een plezier!

Zoals bij de meeste MAFELL machines waakt ook hier de intelligente 
besturings-elektronica op de achtergrond. Deze zorgt voor een rustige 
aanloop en een constant toerental bij belasting, voor het ontzien van de 
machine tijdens stationair draaien en beveiliging tegen overbelasting.

Technische 

gegevens ZH 205 Ec  ZH 245 Ec

Schaafbreedte 208 mm 248 mm
Spaanafname 0 – 4 mm 0 – 4 mm
Schaafas diameter Ø 74 mm 74 mm
Toerental onbelast 8500 1/min 8500 1/min
Opgenomen vermogen 2300 W 2500 W
Gewicht 12,5 kg 13,4 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz  230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Timmermans-schaaf ZH 205 Ec 925201
Timmermans-schaaf ZH 245 Ec 925101
  

Geleverd met

1 Schaafmessen
 1 Paar, HL-staal
1 Steeksleutel 8 mm 093258
1 Aansluitkabel 10 m 087378
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

ZH 205 Ec:

Omkeer-schaafmessen
1 Paar, HL-staal

Omkeer-schaafmessen
3 Paar, HL-staal

091897

091898

Opspanstuk
1 Stuk voor 091897, 091898

203325

Schaafmesdrager
1 Paar voor 091897, 091898

091797

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

ZH 245 Ec:

Omkeer-schaafmessen
1 Paar, HL-staal

Omkeer-schaafmessen
3 Paar, HL-staal

091895

091896

Opspanstuk
1 Stuk voor 091895, 091896

203319

Schaafmesdrager
1 Paar voor 091895, 091896

091796

Met geleiderol voor het 
maximaal benutten van de
schaafbreedte.

De enorme hoeveelheid spanen
wordt afgevoerd met behulp
van een versterkte luchtstroom 
en unieke luchtgeleiding. 

Het krachtpakket met 245 mm 
schaafbreedte en van 0 – 4 mm 
spaanafname.

Het gereedschap voor het
messenwisselen bevindt zich
op de machine.
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Timmermans-schaaf

ZH 320 Ec

Hoge kwaliteitsstandaard – dit be-
tekent voor U: geringe machine-
kosten en langere levensduur.

Praktische plaatsing van de
handgreep en gering gewicht
– voor een optimaal gebruik.

Met een aanlooprol – voor het maxi-
maal benutten van de schaafbreedte.

Wegwerp omkeermessen – dit 
betekent voor U: het tijdrovende 
afstellen van de schaafmessen is 
verledentijd.

Kenmerken

• Met CUprex, de hoog rendement motor
• Uitstekende spaanuitworp
• Praktische plaatsing van de handgrepen

Toepassingen

• Schaafbreedte tot 320 mm
• Materialen zoals: massief hout

Omschrijving

De nieuwe spaanuitworp met uitzonderlijke spaanafvoer verkomt verstop-
pingen, ook bij natte houtspaanders!

Door de ontwikkeling van de 2700 Watt-motor kan een schaafbreedte van 
320 mm met een wisselstroommotor gerealiseerd worden.

Door de consequente bouwwijze weegt deze solide gegoten constructie 
slechts 14 kg. U wilt tenslotte schaven en geen gewicht heffen.

Zoals bij de meeste MAFELL machines waakt ook hier de intelligente 
besturings-elektronica op de achtergrond. Deze zorgt voor een rustige 
aanloop en een constant toerental bij belasting, voor het ontzien van de 
machine tijdens stationair draaien en beveiliging bij overbelasting.

De zeer effectief werkende schaafrolrem stopt de schaafas na het uitscha-
kelen in enkele seconden. Een detail!, maar zeer belangrijk voor uw veilig-
heid, ook na het schaven.

Technische gegevens  ZH 320 Ec          

Schaafbreedte 320 mm
Spaanafname 0 – 3 mm
Schaafas diameter Ø 74 mm
Toerental onbelast 8500 1/min
Opgenomen vermogen 2700 W
Gewicht 14 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Timmermans-schaaf MHU 82 912701
Timmermans-schaaf MHU 82 in MAFELL-MAX 912710
Timmermans-schaaf MHU 82 in MAFELL-MAX 912714
(compleet in set met geleider, spanenzak,
 stationaire inrichting)

Geleverd met

1 Sponningdiepteaanslag 034979
1 Zuigmond voor spaanafzuiging 033679
 binnen-Ø 38 mm 
1 Keermessen 091696
 Paar HM-keermessen
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Omkeer-schaafmessen
1 Paar, HL-staal

Omkeer-schaafmessen
3 Paar, HL-staal

091791

091889

Opspanstuk
1 Stuk voor 091791, 091889

202295

Schaafmesdrager
1 Paar voor 091791, 091889

091790

Met geleiderol voor het
maximaal benutten van de
schaafbreedte.

Nieuwe Spaanuitworp met
afzuigmogelijkheid voor 
75/80 mm zuigslang.

Lichter werken dankzij de 
ergonomisch geplaatste 
handgrepen

De enorme hoeveelheid spa-
nen wordt afgevoerd met 
behulp van een versterkte 
luchtstroom en unieke lucht-
geleiding.
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Wat U ook wilt doen, met een frees van MAFELL bent u er klaar 
voor. Onze frezen worden op basis van jarenlange ervaring samen-
gesteld uit de meest hoogwaardige componenten. Ontworpen 
voor langdurige inzet en voor een lang leven. De combinatie 
van extreem hoge prestaties, optimaal gebruikscomfort en 
veelzijdigheid maken de frezen van MAFELL tot betrouwbare 
partners voor de moderne houtbouw.
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Lamellen-frees

LNF 20
2-voudige-zuilengeleiding voor de 
hoogte-instelling – nauwkeurige
en stabiele instelling.

Met een krachtige 750 Watt
motor – voor professionele inzet.

De aan-uitschakelaar is eenvoudig en 
makkelijk met de duim te bedienen – voor 
rechts- en linkshandigen.

  PG A
  Prijslijst pagina 18

Kenmerken

• Ergonomisch ontwerp
• Met revolveraanslag voor de freesdiepte
• In MAFELL-MAX

Toepassingen

• Frezen van lamellen
• Spotfrezen
• Materialen zoals: massief hout, plaatmateriaal

Omschrijving

Met één klik kunnen alle gangbare maten lamellen ingesteld worden.

De verstelbare aanslag, met arreteringen bij 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, is tot 90° 
variabel vast te zetten.

De stabiele hoekaanslag van gietwerk en de hoogteverstelling maken uw 
werk een stuk eenvoudiger. Ook hier zorgen 2 stelschroeven ervoor, dat 
de maatvoering ook na de 100ste frezing nog steeds hetzelfde is.

Alles wat U nodig heeft, is in de MAX „aan boord”: Praktische bergruimte 
voor uw lamellen, plaats voor een optionele frees, voor de anti-slipmat en 
natuurlijk voor uw LNF 20.

Technische gegevens  LNF 20          

Freesdiepte 19 mm
Max.diameter freesgereedschap Ø 100 mm
Verstekbereik 0 – 90 °
Toerental onbelast 9800 1/min
Opgenomen vermogen 750 W
Gewicht 3,1 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang 

Lamellen-frees LNF 20 in MAFELL-MAX 915601

Geleverd met

1 Freesschijf 076905
 100 x 4 x 22 mm, Z 6, hardmetaal
1 Uitwerpbuis 076954
1 Afzuigmond 076955
1 Stofzak 076956
1 Kruiskopschroevendraaier 093283
1 Pensleutel 093119
1 Aansluitkabel 4 m 076953
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Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Freesschijf
100 x 4 x 22 mm, Z 6, 
Hardmetalen tanden

076905

Spotfrees
100 x 8 x 22 mm, Z 2, 
Hardmetalen tanden

091793

Plexiglas-grondplaat
voor gebruik met
de spotfrees

076965

Anti-slipmat
2 stuks

095063

Verbindingen onder een hoek
met de LNF 20.

Groefdiepte instelling met de
revolver-aanslag of de schaal-
verdeling.

De LNF 20 wordt in de prakti-
sche MAFELL-MAX geleverd.

Bij de toebehoren van de LNF 
20: een spotfrees, 
Bestelnr. 091792

Accessoires en toebehoren
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Bovenfrees

LO 50 E
Ergonomische pistoolgreep – voor
een optimale bediening.

Fijninstelling voor freesdiepte en
zijgeleider.

Individuele instelmogelijkheid van
toerental, freesdiepte en geleiding
– voor een grote en veelzijdige
inzetbaarheid.

De regel-elektronica houdt het
ingestelde toerental constant en 
garandeert een rustige bewerking.

Kenmerken

• Lichtgewicht
• Met revolveraanslag voor de freesdiepte
• Geleidingsliniaal en traptredenfreesgeleider als nuttige toebehoren

Toepassingen

• Materialen zoals: massief hout, plaatmaterialen, geschriften,
ornamenten of versieringen, frezen, groeven of sponningen

Omschrijving

De ‘handzame’ voor de individuele inzet. Het frezen van letters, ornamenten 
of versieringen, het afkanten, het frezen van groeven of sponningen: Met 
de LO 50 E heeft U alles onder controle.

De LO 50 E is uitgerust met een freesdiepte van 50 mm en een toerental 
van 10.000 tot 22.000 t/min.

De speciale pistoolgreep houdt de machine zelfs bij de moeilijkste frees-
werkzaamheden „in het spoor”.

De fijninstelling van de freesdiepte kan exact ingesteld en gefixeerd worden. 
Nabewerking is hierdoor een uitzondering. Voor het verwisselen van de 
frezen zet U de LO 50 E eenvoudig op zijn kop en u kunt praktisch en snel 
de frezen wisselen. Een spindelblokkering is natuurlijk standaard.

Technische gegevens  LO 50 E          

Freesdiepte 0 – 50 mm
Spantangdiameter   Ø 6 – 8 mm
Toerental onbelast 10000 – 22000 1/min
Opgenomen vermogen 1000 W
Gewicht 2,7 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Bovenfrees LO 50 E in MAFELL-MAX 913302

Geleverd met

1 Parallelgeleider met fijninstelling
1 Kopieerring 200693
 Ø 20 mm
1 Spantang 076441
 8 mm
1 Afzuigkap 038986
1 Steeksleutel 19 mm 093011
1 Aansluitkabel 4 m 087323
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Accessoires en toebehoren

Stijlvolle profileringen met de 
aanloopring-frees.

De LO 50 E met dde stofzuiger 
S 50 M: altijd een schone 
werkplek.

Instelling van de freesdiepte 
door middel van de 3-voudige 
revolveraanslag.

De LO 50 E wordt in een
handzame MAFELL-MAX 
geleverd.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Traptreden freeshulpstuk  
met 1 m geleideliniaal
en 2 schroefklemmen

200500

Geleideliniaal
1 m lang, met adapter

200690

Schroefklemmen
voor geleideliniaal

093249

Hoekaanslag
voor geleideliniaal

038108

Spantang
6 mm
8 mm
1/4"

093270
076441
093271

Kopieerhuls
Ø 10,8 mm
Ø 13,8 mm
Ø 20 mm
Ø 27 mm
Ø 30 mm
Ø 40 mm

200694
200695
200693
038988
038971
038989
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Bovenfrees

LO 65 Ec

2-voudig geleide parallelaanslag
voor een uiterst precieze geleiding.

Individuele instelmogelijkheid van
toerental, freesdiepte en geleiding
– voor een grote en veelzijdige
inzetbaarheid.

Tijdbesparen - door de krachtige
2600 Watt CUprex hoog rende-
ment motor.

Door de nullast schakelaar is het
niet mogelijk de machine, na een
stroomonderbreking, ongecontrole-
erd in te schakelen.

Kenmerken

• Met CUprex hoog rendement motor
• 65 mm freesdiepte
• Met revolveraanslag voor de freesdiepte
• Traptreden freeshulpstuk als toebehoren

Toepassingen

• Profielen - en groeven frezen
• Beslag infrezen
• Zwaluwstaart verbindingen (Lignatool, Arunda)
• Uitsparingen frezen (trappenbouw)
• Materialen zoals: massief hout, plaatmateriaal

Omschrijving

Nu hebben samengebalde kracht en een hoog draaimoment een naam: 
CUprex. Deze nieuwe power-motor met digitale elektronica en nieuw ont-
wikkelde stuurtechniek geeft een optimaal rendement. Daar komt nog bij 
dat het toerental traploos aangepast kan worden aan alle materialen en 
toepassingen.

De op elkaar afgestemde en geoptimaliseerde componenten maken het 
mogelijk, de machine voor precisiewerk in te zetten waardoor absolute 
precisie vereist is. Fijninstellng voor de freesdiepte, freesvoet van stabiel 
aluminiumspuitgietwerk met goed glijvermogen, 2-voudig geleide parallela-
anslag met fijninstelling en precieze zuilengeleiding zijn slechts enkele van 
de vele technische hoogstandjes van de LO 65 Ec.

De sleuf in de grondplaat maakt het vlakfrezen van b.v fineerranden moge-
lijk zonder hulpmiddelen.

Voor het verwisselen van de frezen zet U de LO 65 Ec eenvoudig op zijn kop 
en u kunt de frezen praktisch en snel wisselen. Een spindelblokkering is 
natuurlijk standaard.

Technische gegevens  LO 65 Ec          

Freesdiepte 0 – 65 mm
Spantangdiameter 1/2“ / 6 – 12 mm
Toerental onbelast 10000 – 22000 1/min
Opgenomen vermogen 2600 W
Gewicht 5,7 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Bovenfrees LO 65 Ec MaxiMAX in MAFELL-MAX  916901
Bovenfrees LO 65 Ec MidiMAX in MAFELL-MAX 916950

Geleverd met

1 Parallelgeleider met fijninstelling 204310
 (MaxiMAX)
1 Kopieerring 038971
 Ø 30 mm
1 Spantang 093256
 8 mm (MaxiMAX)
1 Adapter voor frezen 201575
 met binnendraad M 12 x 1
1 Afzuigkap (MaxiMAX) 204325
1 Revolveraanslag (MaxiMAX)
1 Steeksleutel 22 mm 093012
1 Aansluitkabel  4 m 087885
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Traptreden freeshulpstuk  
met 1 m geleideliniaal
en 2 schroefklemmen

200500

Geleideliniaal
1 m lang, met adapter

200690

Schroefklemmen
voor geleideliniaal

093249

Hoekaanslag
voor geleideliniaal

038108

Aanslag
voor de onderzijde

038987

Kopieerhuls
Ø 27 mm
Ø 30 mm
Ø 40 mm

038988
038971
038989

Spantang
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
1/2"
1/4"

093257
093256
093255
093254
093276
093279

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Adapter voor frezen
met binnendraad M 10

039363

Adapter voor frezen
met binnendraad M 12 x 1

201575

Traptreden freeshulpstuk: 
Met dit toebehoren biedt MAFELL de houtbewerker bij individuele 
trappenbouw een ideaal hulpmiddel. Een werklengte van 640 mm en 
een werkbreedte van 60 mm zijn doormiddel van vastzetters fixeerbaar. 
Het apparaat is bedoelt voor verschillende in de trappenbouw voor-
komende uitfrezingen. De sleufbreedte is volgens een schaalverdeling 
instelbaar, waarbij de zijdelingse verstelling exacte frezingen volgens 
aftekening mogelijk maakt. Bij herhaalde positie wisseling brengt het 
gelijktijdig verzetten van geleider en machine voordelen: de machine 
behoeft niet uit de geleider gehaald te worden. Twee schoefklemmen 
voor het vastzetten van de geleideliniaal horen bij de levering. Een ex-
acte hoekaanslag is een verder toebehoren voor de trappenbouwer.

De LO 65 Ec in het dagelijkse
gebruik.

Instelling van de freesdiepte
door middel van 3-voudigere-
volveraanslag.

De krachtige CUprex motor 
met digitale electronica kan 
traploos aan de verschillende 
materialen en frezen aange-
past worden.

Het traptreden freeshulpstuk 
is een toebehoren en ge-
schikt voor een frezing van 
640 x 60 mm.
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Sleuvenfrees

NFU 32

Zijgeleiding aan beide zijden van 
de machine – voor diverse toepas-
singsmogelijkheden.

Speciale machine, geconstrueerd 
voor freeswerk in de houtbouw – een
hoog vermogen en een lange levens-
duur.

Kenmerken

• Voor het frezen van groeven
• Instelbare freesmaat

Toepassingen

• Langs - en dwarsgroeven
• Vakverdeling (met geleideliniaal)
• Sponningen en groeven voor vakwerk of houtbouw
• Groeven tot 45°
• Materialen zoals: massief hout, plaatmateriaal

Omschrijving

De NFU 32 is een unieke machine die u alleen bij MAFELL vindt. Met een 
maximale freesbreedte van 26,5 mm en een diepte van 32 mm, kunt u met 
de NFU 32 de meeste groef-freeswerkzaamheden aan. De freesdiepte is 
traploos instelbaar. De freesbreedte wordt snel en eenvoudig door excen-
terschijven ingesteld.

Ook hier garanderen uitgekiende details zoals de exacte zuilengeleiding of 
de stabiele freestafel een 100% nauwkeurig freesresultaat.

Met de apart leverbare geleideliniaal kunt U in enkele seconden een hoek 
instellen, de machine op de liniaal zetten, en frezen. Het tijdrovende meten 
en aftekenen van de hoek is dan niet meer nodig!

Technische gegevens  NFU 32          

Freesdiepte 0 – 32 mm
Freesgereedschap 125 x 15,4 – 26,5 mm
Verstekbereik 0 – 45 °
Toerental onbelast 4500 1/min
Opgenomen vermogen 1600 W
Gewicht 8,0 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang 

Sleuvenfrees NFU 32 913501

Geleverd met

1 Verstelbare groeffrees 091418
 Hardmetaal, Ø 125 x 15,4-26,5 x 30 mm
1 Parallelaanslag 034890
1 Zeskant Schroevendraaier 4 mm 093074
1 Zeskant Schroevendraaier 6 mm 093081
1 Ringsleutel 45 mm 093247
1 Aansluitkabel 4 m 087323
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Verstelbare groeffrees
hardmetaal, 
Ø 125 x 15,4 – 26,5 x 30 mm

091418

Geleiding
met verstekaanslag
en adaptor, 1 m

201546

Voorsnijder keerbaar
(4 stuks benodigd)
Hardmetaal 14 x 14 x 2 mm

034907

HM-omkeermesjes
(4 stuks benodigd)
voor verstelbare groeffrees
15 x 12 x 1,5 mm

201544

Geleideliniaal met hoekaanslag 
en adapter, als toebehoren.

Is de hoek op de schaalver-
deling ingesteld, kan men 
rechts…

…en links aan dakspanten 
de groeven frezen. Met de 
geleidingsliniaal is de hoekin-
stelling snel gemaakt.

De breedte-instelling van de
verstelbare groeffrees ge-
schiedt door een combinatie 
van verschillende opvulringen.



110110

  PG A
  Prijslijst pagina 18

Multi-platenfrees

MF 26 cc

Extra zekerheid voor precisie: de glijder
glijdt over het oppervlak van het werkstuk
en verhindert zijwaarts kantelen van 
de MF 26 cc, ook wanneer vanaf een 
geleideliniaal van de F serie wordt 
gewerkt.

Met of zonder geleideliniaal – door 
eenvoudigweg de freesdiepteaan-
wijzer een halve slag te draaien kan
de frees- of zaagdiepte in beide 
gevallen exact afgelezen worden.

Met een enkele handbeweging kan 
de beschermkap geopend worden. 
Daarbij worden tegelijkertijd de in-
schakelblokkering en de spindelstop
geactiveerd.

De freesdiepte kan met behulp 
van een speciale stelschroef en de 
maatverdeling tot 1/10 mm nauw-
keurig afgesteld worden.

Kenmerken

• Met CUprex hoog rendement motor
• 26 mm freesdiepte
• Inzetbaar op de geleidelinialen van Systeem F
• Sneller zaagblad wisselen door de openklapbare beschermkap

Toepassingen

• Lengte - en dwarsgroeven
• V-groeven
• Vouw- en buigtechniek voor gipskartonplaten
• Frees- en vouwtechniek voor aluminiumsandwichplaten
• Materialen als: massief hout, MDF, gipskartonplaten, aluminiumsand-

wichplaten

Omschrijving

De MF 26 cc is degelijk en extreem robuust dankzij de hoogwaardige en
precies vervaardigde onderdelen waaruit de machine is opgebouwd. Neem
bijvoorbeeld de lichte behuizing uit magnesium persgietwerk en de onder-
delen uit stootvast glasvezelversterkt kunststof. 

De Multi-platenfrees MF 26 cc kan ook ingezet worden als invalcirkelzaag, 
vanaf een geleideliniaal tot een zaagdiepte van 26 mm. 

Wat voor het zagen geldt, geldt ook voor het frezen. Echte freesprecisie kunt
U het beste bereiken door de MF 26 cc in te zetten op een geleideliniaal van 
de F serie. 

De traploze toerentalinstelling tot 6250 1/min maakt het mogelijk om de 
MF 26 cc te gebruiken voor het zagen en frezen van de meest uiteenlopen-
de materialen.

Technische gegevens  MF 26 cc          

Freesdiepte 0 – 26 mm
Toerental onbelast 3600 – 6250 1/min
Opgenomen vermogen 1400 W
Gewicht 4,9 kg (GF-MAX) / 5,0 kg (AF-MAX)
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Multi-platenfrees MF 26 cc GF-MAX im MAFELL-MAX 917802
Multi-platenfrees MF 26 cc AF-MAX im MAFELL-MAX 917801

Geleverd met

1 Parallelaanslag 206038
1 Aansluitkabel 4 m  087323

GF-MAX:
1 Zaagblad-HM 092558
  120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ 

voor universeel gebruik in hout
1 Gipskartonplattenfrees MF-GF 90 206075
 voor 90° V-groeven tot 12,5 mm freesdiepte
 (incl. 2 positieaangevers)

AF-MAX:
1 Zaagblad-HM 092559
  120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR 

voor fijnzagen
1 Aluminiumsandwichplatenfrees MF-AF 90 206076
 voor 90° V-groeven tot 8 mm freesdiepte
 (incl. 2 positieaangevers en 1 spaankeerder)
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal
F 80, lengte 0,8 m
F 110, lengte 1,1 m
F 160, lengte 1,6 m
F 210, lengte 2,1 m
F 310, lengte 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Verbindingsstuk F-VS
voor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip F-SS 3,4M
lengte 3,4 m

204375

Schroefklem F-SZ 100MM
2 stuks, voor het vastklemmen 
van de liniaal op het werkstuk

205399

Afzuigslang LW 35 
4 m antistatisch, voor het bewer-
ken van massief hout

093717

Terugslagstop F-RS 202867

Onder de zool parallelaanslag 206073

Met de verstelbare gleuvenfrees 
MF-VN 25 kunnen gleuven voor 
planken of leidingen snel en 
effectief gefreesd worden.

De MF-AF 90 frees is speciaal 
voor freeskanttechniek-toe-
passingen in aluminiumsand-
wichplaten voor bijvoorbeeld 
gevelbouw of reclameborden.

Met de MF-SE3 groevenfrees 
worden tegelijkertijd 3 groeven 
gefreesd. Platen kunnen 
hierdoor snel en eenvoudig 
worden gebogen.

Met de gipskartonplaatfrees 
MF-GF 90 kunnen stofarm 
90° V-groeven gefreesd 
worden, waardoor stabiele 
hoekafwerkingen gemaakt 
kunnen worden.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Verstelbare gleuvenfrees
freesbreedte 15.4 - 25 mm

Hardmetalen-keermessen
(4 stuks noodzakelijk)

Freesmesjes
22 x 22 x 2 mm
(4 stuks noodzakelijk)

206074

206064

201930

Gipskartonplatenfrees MF-GF 45
om 45° V gleuven tot 12,5 mm 
diep te frezen (incl. 2 positieaan-
gevers)
Freesmesjes
22 x 22 x 2 mm
(6 stuks noodzakelijk)

205562

201930

Gipskartonplatenfrees MF-GF 90
om 90° V gleuven tot 12,5 mm 
diep te frezen (incl. 2 positieaan-
gevers)
Hardmetalen-keermessen
(2 stuks noodzakelijk)

Freesmesjes
22 x 22 x 2 mm
(4 stuks noodzakelijk)

206075

206067

201930

Aluminiumsandwichplatenfrees
tot 8 mm diep te frezen 

MF-AF 90* (om 90° V gleuven)
MF-AF 135* (om 135° V gleuven)

*(incl. 2 positieaangevers en 
1 spaankeerder)

206076
206600

Groevenfrees MF-SE 3
om tegelijkertijd 3 groeven tot 
26mm diep te frezen

206072

Zaagblad HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR, 
voor laminaat

Zaagblad HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ, 
voor schulpen (zagen evenwijdig 
aan de nerf)

092578

092560

Zaagblad HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, 
universeel zaagblad voor hout

Zaagblad HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, 
FZ/TR, voor fijne zaagsneden 
in hout

092558

092559
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Multi-platenfrees

MF 26 cc / 400

Met of zonder geleideliniaal 
– door eenvoudigweg de 
freesdiepteaanwijzer een 
halve slag te draaien kan de 
frees- of zaagdiepte in beide 
gevallen exact afgelezen 
worden.

De freesdiepte kan met be-
hulp van een speciale stel-
schroef en de maatverdeling 
tot 1/10 mm nauwkeurig 
afgesteld worden.

Met een enkele handbewe-
ging kan de beschermkap 
geopend worden. Daarbij 
worden tegelijkertijd de 
inschakelblokkering en de 
spindelstop geactiveerd.

De MF 26 cc / 400 is verbonden met 
de geleideliniaal 400. Freesmachine 
en liniaal vormen zo een eenheid.

Kenmerken

• Met Afkort-liniaal 400
• Één machine - vijf verschillende toepassingen
• Inzetbaar op de geleidelinialen van Systeem F
• Sneller zaagblad wisselen door de openklapbare beschermkap

Toepassingen

• Lengte - en dwarsgroeven
• V-groeven
• Vouw- en buigtechniek voor gipskartonplaten
• Frees- en vouwtechniek voor aluminiumsandwichplaten
• Materialen als: massief hout, MDF, gipskartonplaten, aluminiumsand-

wichplaten

Omschrijving

De MF 26 cc is degelijk en extreem robuust dankzij de hoogwaardige en 
precies vervaardigde onderdelen waaruit de machine is opgebouwd. Neem 
bijvoorbeeld de lichte behuizing uit magnesium persgietwerk en de onder-
delen uit stootvast glasvezelversterkt kunststof. 

De Multi-platenfrees MF 26 cc kan ook ingezet worden als invalcirkelzaag, 
vanaf een geleideliniaal tot een zaagdiepte van 26 mm. 

Wat voor het zagen geldt, geldt ook voor het frezen. Echte freesprecisie 
kunt U het beste bereiken door de MF 26 cc in te zetten op een geleideliniaal 
van de F serie. 

De traploze toerentalinstelling tot 6250 1/min maakt het mogelijk om de 
MF 26 cc te gebruiken voor het zagen en frezen van de meest uiteenlopende 
materialen. 

Technische gegevens  MF 26 cc / 400                 

Freesdiepte 0 – 26 mm
Toerental onbelast 3600 – 6250 1/min
Opgenomen vermogen 1400 W
Gewicht 6,6 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Multi-platenfrees MF 26 cc / 400 in transportkoffer  917804

Geleverd met

1 Zaagblad-HM  092558
 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ,
 voor universeel gebruik in hout
1 Verstelbare gleuvenfrees MF-VN 25 206074
 freesbreedte 15,4 - 25 mm
1 Parallelaanslag  206038
1 Afkort-liniaal 400 206118
1 Aansluitkabel 4 m  087323
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Accessoires en toebehoren

Voor dwarsgroeven is de 
geleideliniaal 400 bijzonder 
geschikt, bijvoorbeeld voor 
groeven voor planken of 
kasten.

Aan de onderkant van de 
liniaal zitten aanslagnokken. 
Met behulp van de schaalver-
deling op de liniaal kunnen de 
nokken onder een verstek-
hoek worden ingesteld.

Na het frezen wordt de 
freesmachine automatisch in 
de uitgangspositie terugge-
trokken.

Gleuven voor leidingen in 
zachtboardplaat kunnen snel 
en stofarm gefreesd worden 
met de verstelbare gleuven-
frees MF-VN 25.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal
F 80, lengte 0,8 m
F 110, lengte 1,1 m
F 160, lengte 1,6 m
F 210, lengte 2,1 m
F 310, lengte 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Verbindingsstuk F-VS
voor het onderling verbinden 
van twee geleidelinialen

204363

Verstekaanslag F-WA 205357

Tas voor
geleidelinialen F 160
voor linialen tot lengte 1,6 m

Geleidelinialentas-set:
2 x F 160 + F-VS 
+ 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

Geleidelinialentas-set:
F 80 + F 160 + F-WA 
+ F-VS + 2 x F-SZ 100 MM
+ Tas

204626

204805

204749

Eindkap F-EK
2 stuks

205400

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m

204376

Anti-splinterstrip 
F-SS 3,4M
lengte 3,4 m

204375

Schroefklem 
F-SZ 100MM
2 stuks, voor het vastklemmen 
van de liniaal op het werkstuk

205399

Afzuigslang LW 35 
4 m antistatisch, voor het bewer-
ken van massief hout

093717

Terugslagstop F-RS 202867

Onder de zool parallelaanslag 206073

Afkort-liniaal 770
Zaaglengte tot 770 mm

204378

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Verstelbare gleuvenfrees
freesbreedte 15.4 - 25 mm

Hardmetalen-keermessen
(4 stuks noodzakelijk)

Freesmesjes
22 x 22 x 2 mm
(4 stuks noodzakelijk)

206074

206064

201930

Gipskartonplatenfrees MF-GF 45
om 45° V gleuven tot 12,5 mm 
diep te frezen (incl. 2 positieaan-
gevers)
Freesmesjes
22 x 22 x 2 mm
(6 stuks noodzakelijk)

205562

201930

Gipskartonplatenfrees MF-GF 90
om 90° V gleuven tot 12,5 mm 
diep te frezen (incl. 2 positieaan-
gevers)
Hardmetalen-keermessen
(2 stuks noodzakelijk)

Freesmesjes
22 x 22 x 2 mm
(4 stuks noodzakelijk)

206075

206067

201930

Aluminiumsandwichplatenfrees
tot 8 mm diep te frezen 

MF-AF 90* (om 90° V gleuven)
MF-AF 135* (om 135° V gleuven)

*(incl. 2 positieaangevers en 
1 spaankeerder)

206076
206600

Groevenfrees MF-SE 3
om tegelijkertijd 3 groeven tot 
26mm diep te frezen

206072

Zaagblad HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR, 
voor laminaat

Zaagblad HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ, 
voor schulpen (zagen evenwijdig 
aan de nerf)

092578

092560

Zaagblad HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, 
universeel zaagblad voor hout

Zaagblad HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, 
FZ/TR, voor fijne zaagsneden 
in hout

092558

092559
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Slotkastenfrees

SKS 130

Twee duidelijke aanslagsystemen
– voor stompe- of opdekdeuren.

Twee elkaar tegenlopende  speciale
freeskettingen – voor splintervrij 
werken.

Handzame, ergonomische en com-
pacte machine – voor het ter plaatse
werken aan reeds ingebouwde 
deuren.

Kenmerken

• Zuiver en snel zonder splinters
• Voor gebruik in de werkplek of op locatie.

Toepassingen

• Uitsteken van slotkasten (Inbouw van veiligheidssloten)
• Materialen zoals: deuren gemaakt van hout en

houtproducten, massief hout

Omschrijving

De SKS 130 is de absolute wereldprimeur op het gebied van mobiele 
machines voor het steken van slotkasten.

De veiligheidseisen van huiseigenaren en bewoners zijn de laatste jaren 
aanzienlijk gestegen. Daarom worden steeds meer veiligheidssloten 
ingebouwd.

Met een vermogen van 1600 Watt, freest de SKS 130 slotkasten van iedere 
gewenste afmeting – volledig splintervrij!

Met een groot en stabiel klemvlak wordt de SKS 130 op de deur geklemd. 
Door de pertinax en rubber bekleding van de kleminrichting blijft het deur-
oppervlak onbeschadigd. Geschikt voor het gebruik ter plaatse of in de 
werkplaats.

Technische gegevens  SKS 130          

Steekdiepte 145 (130) mm
Steekbreedte 14, 16, 18 mm
Steeklengte 78 mm
Slag 175 mm
Toerental onbelast 5770 1/min
Opgenomen vermogen 1600 W
Gewicht 10 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang

Slotkastenfrees SKS 130 915502
met 14 mm kettinggarnituur
Slotkastenfrees SKS 130 915501
met 16 mm kettinggarnituur
Slotkastenfrees SKS 130 915503
met 18 mm kettinggarnituur

Geleverd met

2 Geleidelinialen 091000
2 Freeskettingen
2 Kettingwielen 091002
1 Zeskant Schroevendraaier 5 mm  093278
1 Aansluitkabel 4 m 087323
1 Transportkoffer 095000
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleiderail
14 – 18 mm

091000

Kettingwiel
14 – 18 mm

091002

Freesketting
14 x 38 x 150 mm
16 x 38 x 150 mm
18 x 38 x 150 mm

091003
091001
091004

Reserve schakels en pennen
14 mm
16 mm
18 mm

091005
091006
091007

Steekdiepte A: 130 mm
Steekdiepte B: 145 mm

De freesgeleiders zijn 
onderhoudsvrij en behoeven
niet ingevet te worden.

Met een enkele steek kunnen 
sleuven van 78 x 18mm ge-
stoken worden. Ook bredere 
of langere sleuven kunnen 
met de SKS 130 tot op de 
millimeter nauwkeurig ge-
maakt worden.

Nu geen probleem meer: ook 
aan een reeds geplaatste 
deur is het infrezen van slot-
kasten snel en nauwkeurig 
mogelijk.

Twee elkaar tegenlopende
speciale freeskettingen zorgen 
voor splintervrij werken en een 
optimale spanenstroom.
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Voegenfrees

KFU 1000 E

Met drie looprollen - daardoor geen 
omkantelen op oneffen vloeren.

Met hoogte compensatie - voor een 
gelijkblijvende freesdiepte.

Kenmerken

• Freesblad blokkering
• Sterke motor
• Grote stofzak

Toepassingen

• Frezen van voegen en naden
• Materialen zoals: kunststof vloerbedekking

Omschrijving

Uniek bij de KFU 1000 E is de ingebouwde freesbladblokkering voor een 
snelle freeswissel.

Met een gewicht van 4,9 kg. en de 10 m. lange aansluitkabel is, de KFU 1000 E
licht hanteerbaar en heeft hij een groot bereik.

Met de 1100 Watt. sterke wisselstroommotor kan een toerental van 8000 - 
15000 t/min ingesteld worden. HIerdoor krijgt u een mooi freesbeeld. Door 
de traploos regelbare electronika kunt u de machine voor ieder materiaal-
soort gebruiken; eenvoudig het toerental instellen, frezen en klaar!

De kleinst mogelijke afstand tot de wand is maar 11,5 mm.

Als U er de voorkeur aan geeft staand te werken, bieden wij u een hulp-
handgreep aan als toebehoren.

Technische gegevens  KFU 1000 E          

Freesdiepte 0 – 4,5 mm
Diameter freesblad Ø 120 mm
Toerental onbelast 8000 – 15000 1/min
Opgenomen vermogen 900 W
Gewicht 4,9 kg
Universele-Motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Voegenfrees KFU 1000 E 951101

Geleverd met

1 Groevenfreesblad 091794
 ellipsvormig, Hardmetaal, 120 x 3,6 x 20 mm, 12 tanden
1 Transportkist 095034
1 Zeskant Schroevendraaier 5 mm 093074
1 Aansluitkabel 10 m 087604
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Accessoires en toebehoren

Traploos regelbare freesdiepte
instelling van 0 - 4,5 mm. 
Voor alle diktes vloerbedek-
king. Door de automatische 
klemming, geen ongewenste 
verstelling van freesdiepte 
mogelijk.

Door de hoogte compensatie
absoluut gelijkmatige frees-
diepte. Ook bij oneffen vloeren.
Het oppervlak wordt direct 
door het freesblad afgetast. 
Daardoor wordt de freesdiepte
automatisch corrigeerd.

Perfecte groeven door de 
nauwkeurige geleiding van 
de machine doormiddel van 
drie gelagerde looprollen. De 
machine kantelt niet op
oneffen vloeren.

Grote veiligheid door het vol-
ledig afgedekte freesblad. De
goed werkende afzuiging voor-
komt dat stof de looprollen 
hindert.

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Groeffreesblad
ellipsvormig, Hardmetaal, 120 x 
3,6 x 20 mm, 
12 tanden
Groeffreesblad
ellipsvormig, Hardmetaal, 120 x 
4,2 x 20 mm, 
12 tanden

091794

091795

Geleiderol 
R 1,5

202274

Handvoegschaaf
halfrond, 
met 5 reserve messen

091460

Reserve-messen
halfrond,
voor handvoegschaaf

091467

Handgreepverlenging
lang

202545
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Sleuvenfrees

ZK 115 Ec

Speciale machine - voor alle
voorkomende sleuf- en vlakfrees-
werkzaamheden.

Snelle en precieze instelmogelijkhe-
den – proeffrezen niet noodzakelijk 
– waardoor u duidelijk tijd bespaart.

Meedraaiende afdekkap - voor
optimale bescherming van de
gebruiker.

Kenmerken

• Met CUprex hoog rendement motor
• Lichtgewicht met 18,4 kg
• Gesynchroniseerde hoogte-instelling

Toepassingen

• Sleuf- en vlakfrees werkzaamheden
• Materialen zoals: massief hout, gelamineerd hout

Omschrijving

De ZK 115 Ec - Krachtig met comfortabele bediening, gereedschapsrem 
en Elektronica voor:
• rustig aanlopen van de motor
• constant toerental bij belasting
• overbelastingbeveiliging
• Verlaging van het toerental wanneer de machine niet belast wordt 
• Lager geluidsniveau

De compleet nieuw ontwikkelde freeskop 150 x 115 mm voor de ZK 115 Ec 
geeft met zijn 13 hardmetalen-keermessen (9 freesmessen, 4 voorsnijders), 
bij een extreem verspaning, een optimale afvoer van de spanen en tevens 
een veel hogere standtijd.

Gemakkelijk en duidelijk de juiste maten instellen en er kan gewerkt worden. 
Eenvoudiger kan het niet.

De geleidelinialen, die als toebehoren verkrijgbaar zijn, kunnen voor deze 
machine gebruikt worden.

Technische gegevens  ZK 115 E          

Freesdiepte 0 – 70 mm
Freesgereedschap - standaard 150 x 115 mm
Verstekbereik 0 – 60°
Toerental onbelast 4050 1/min
Opgenomen vermogen 3000 W
Gewicht (met standaard freeskop) 18,4 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang 

Sleuvenfrees ZK 115 Ec 925001

Geleverd met

1 Sleuvenfreeskop 203657
 compleet, Ø 150 x 115 mm
1 Parallelaanslag 203683
1 Zeskant Schroevendraaier 10mm 093164
1 Schroevendraaier 093274
 Torx T 15
1 Aansluitkabel 10 m 087612
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Geleideliniaal
lengte 3 m (2-delig
met verbindingsstuk)

Geleideliniaal
lengte 3 m (eendelig)

Geleideliniaal
verlenging
lengte 1,5 m

037037

200672

036553

Adapterpaar
voor Parallelaanslag

037195

Sleuvenfreeskop
compleet, Ø 150 x 115 mm
(incl. hardmetalen keermessen)

Hardmetalen-keermessen
(13 stuks noodzakelijk)

203657

201927

Vlakfreeskop
compleet, Ø 236 x 50 mm
(incl. hardmetalen keermessen)

Hardmetalen-keermessen
(16 stuks noodzakelijk)

203659

201927

Vlakfreeskop
compleet, Ø 190 x 80 mm
(incl. hardmetalen keermessen)

Hardmetalen-keermessen
(6 stuks noodzakelijk)

Keermessen 80 mm
(3 stuks noodzakelijk)

091417

034907

035090

Vlakfreeskop
compleet, Ø 150 x 60 mm
(incl. hardmetalen keermessen)

Hardmetalen-keermessen
(6 stuks noodzakelijk)

Keermessen 60 mm
(3 stuks noodzakelijk)

091415

034907

035089

De ZK 115 Ec met de
geleideliniaal.

Onovertroffen precisie – 
nauwkeurige haakse hoog-
teverstelling. De maat van de 
sleuven is, ook bij toleranties 
in het hout, altijd constant.

De machine kan eenvoudig
gepositioneerd worden.

De nieuwe freeskop met
hardmetalenkeermessen voor
extreem verspanen met een
optimale spaanafvoer.

A: Uitsparing

Art. Nr. 203657

Freeskop 150 x 115 mm

„α“ (°) 0° 15° 30° 45° 60°

Diepte „T“ (mm) 27 29,7 57,5 77,9 75

Breedte „B“ (mm) 115

„X“ (mm) 115 115 110 86,5

„Y“ (mm) 30,8 66,4 110 150

B: Vlakfrezen

Art. Nr. 203659 091417 091415

Vlakfreeskop (mm) 236 x 50 190 x 80 150 x 60

„α“ (°) 0 0 0

Diepte „T“ (mm) 70 47 27

Breedte „B“ (mm) 50 80 60
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Kettingsteekmachine

LS 103 Ec

Gering machinegewicht – ideaal 
voor gebruik op de bouw.

Extreem sterke motor – voor
hoge efficïentie en aanzienlijke
tijdsbesparing.

Ergonomische handgreep en
schakelaar plaatsing – voor veilig
en krachtbesparend werken.

Kenmerken

• Met CUprex, de nieuwe power-motor
• Super licht en veilig
• Snelle kettingwissel
• Ergonomisch gebouwd

Toepassingen

• Gaten steken
• Materialen zoals: massief hout, gelamineerd hout

Omschrijving

Unieke lichtgewicht met 9,0 kg. Steken en niet slepen.

De lange dwarsaanslag met groot instelbereik maakt werken in groot en 
zwaar hout mogelijk.

Het spansysteem bij de LS 103 Ec maakt een snelle kettingwisseling 
mogelijk. Zelfs het naspannen van de freesketting bij gemonteerde ketting-
bescherming is geen probleem.

Als toebehoren: de geleidingsstandaard de FG 150, ideaal voor nauwkeurig 
werken. Bij het gebruik van kettinggarnituren van 150 mm is deze absoluut 
noodzakelijk.

Met de LS 103 Ec kan men samen met het sleuvenfrees hulpstuk SG 230, 
SG 400 of de SG 500, infrezingen tot 500 mm uitvoeren! Dit is met geen 
enkele andere machine op de markt mogelijk!

Technische gegevens  LS 103 Ec          

Steekdiepte 100/150 mm
Toerental onbelast 4050 1/min
Opgenomen vermogen 2500 W
Gewicht 8,9 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz 

Leveringsomvang 

Kettingsteekmachine LS 103/40 Ec 924201
compleet met kettinggarnituur, 28 x 40 x 100 mm
Kettingsteekmachine LS 103/35 Ec 924202
compleet met kettinggarnituur 28 x 35 x 100 mm
Kettingsteekmachine LS 103/40 Ec 924203
compleet met kettinggarnituur, 28 x 40 x 150 mm
Kettingsteekmachine LS 103/35 Ec 924204
compleet met kettinggarnituur, 28 x 35 x 150 mm

Geleverd met

1 Dwarsaanslag 200954
1 Zeskant Schroevendraaier 4 mm 093074
1 Zeskant Schroevendraaier 8 mm 093070
1 Aansluitkabel 10 m 087612
 

Verdere informatie:

Let op: Bij het gebruik van de LS 103 Ec met 150-mm. garnituur is 
het gebruik van de geleidingsstandaard - FG 150 - noodzakelijk. 
Bestelnr. 200980
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Sleuvenfreeshulpstuk 
FG 150 
Steekdiepte 140 mm

200980

Geleiderail
28 x 40 x 100 mm

091010

Geleiderail
28 x 40 x 150 mm

091011

Geleiderail
28 x 35 x 100 mm

091012

Geleiderail
28 x 35 x 150 mm

091013

Freesketting
verdeling 22,6, 
28 x 35/40 x 100 mm

091230

Freesketting
verdeling 22,6, 
28 x 35/40 x 150 mm

091234

Kettingwiel
verdeling 22,6, 4 tanden, 
voor garnituur 28 x 35/40 x 100 
mm/150 mm

091683

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Zak reserve-schakels
en klinknagels
1 zakje, voor 28 mm ketting-
breedte, grote verdeling

091279

Pengaten met de LS 103 Ec
in verschillende afmetingen
tot 100 mm.

De LS 103 Ec horizontaal 
gebruikt.

De LS 103 Ec met het Sleuven-
freeshulpstuk FG 150 voor 
een steekdiepte tot 140 mm.

Afmeting van freesketting:
b.v 28 x 40 x 100, 
Kettingbreedte 28 mm,
Gatbreedte 40 mm,
Steekdiepte 100 mm
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Sleuvenfreeshulpstuk

SG 230

Robuust en stabiel sleuvenfrees-
hulpstuk – voor passende sleuven.

Sleufbreedte van 6 – 21 mm – voor
veelzijdige inzetmogelijkheden.

Laag totaalgewicht – voor hand-
zaam gebruik ook in lastige
werkposities.

Kenmerken

• Passende sleuven
• Uitzonderlijk laag totaalgewicht

Toepassingen

• Sleuven voor verbindingen
• Materialen zoals: massief hout, balken en spanten

Omschrijving

De SG 230 is een van de drie opties voor de LS 103 Ec, om sleuven in draag-
balken en verlijmde binten te frezen.

Of het nu gaat om doorvoerleidingen, sleuven in stijlen of frezingen voor 
verdekte balkverbindingen: Met de SG 230 brengt u snel en nauwkeurig in 
iedere houtsoort sleuven tot een diepte van 285 mm aan!

Door het lage gewicht van slechts 16,7 kg kunt u ook sleuven in reeds be-
staande constructies aanbrengen.

Ook bij dit hulpstuk is het de perfecte combinatie van machine en hulpstuk, 
die de sleuf van begin tot aan het einde 100% passend maakt.

Technische gegevens  SG 230           

Sleufdiepte verticaal / horizontaal 230 / 285 mm
Sleufbreedte 6 – 21 mm
Sleuflengte 50 mm
Gewicht 8,5 kg

Leveringsomvang 

Sleuvenfreeshulpstuk SG 230 200990

Geleverd met

1 Vetpers 076158
 

Verdere informatie:

De LS 103 Ec is niet bij de levering inbegrepen.

Sleuvenfreeshulpstukken worden standaard zonder freesgarnituren 
geleverd. Kies het juiste garnituur voor Uw werkzaamheden uit ons 
aanbod.

Het sleuvenfreeshulpstuk kan alleen in combinatie met een 
freesketting-garnituur geleverd worden.

Afb. SG 230 incl. LS 103 Ec. 
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Liniaal
voor sleufdikte
6 – 7 mm
8 – 9 mm
10 – 11 mm
12 – 17 mm
18 – 21 mm 

091383
091381
091382
091384
091385

Ketting
(43 Dubbele schakels)
voor sleufdikte
6 mm 
7 mm 
8 mm 
9 mm 
10 mm 
11 mm 
12 mm 
13 mm 
14 mm 
15 mm 
16 mm 
17 mm 
18 mm 
19 mm 
20 mm 
21 mm 

091377
091378
091379
091375
091347
091376
091348
091349
091350
091351
091352
091353
091354
091355
091356
091357

Kettingwiel
voor sleufdikte
6 – 7 mm
8 – 9 mm
10 – 11 mm
12 – 17 mm
18 – 21 mm

091686
091687
091688
091689
091690

Dubbele schakels
5 stuks
voor 091377
voor 091378
voor 091379
voor 091375
voor 091347
voor 091376
voor 091348
voor 091349
voor 091350
voor 091351
voor 091352
voor 091353
voor 091354
voor 091355
voor 091356
voor 091357

1 Set = 5 dubbele schakels

091393
091394
091395
091391
091366
091392
091367
091368
091369
091335
091336
091337
091338
091339
091340
091332

Universeel inzetbaar voor 
Steunvoeten, integraal-
verbindingen en verbindings-
platen.

Freesrichting met de SG 230
– vertikaal en horizontaal.

De aanslag kan voor serie werk 
traploos ingesteld worden.

Precies instelbaar door een 
goed afleesbare schaalver-
deling.
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Sleuvenfreeshulpstuk

SG 400
Robuust en stabiel sleuvenfrees-
hulpstuk – voor nauwkeurig 
passende sleuven.

Sleufbreedte van 6, 10 t/m 17 mm – 
voor veelzijdige inzetmogelijkheden.

Kenmerken

• Passende sleuven
• 45° verstelbaar

Toepassingen

• Materialen zoals: massief hout, balken en spanten

Omschrijving

In combinatie met de LS 103 Ec is de SG 400 het ideale hulpstuk om b.v. 
grote verlijmde binten te bewerken en verbindingsstukken in te frezen.

De enorme sleufdiepte tot 400 mm wordt door de excacte afstelling van 
het sleuvenhulpstuk met de basis-machine gewaarborgd.

De speciale kettinggeleider en de freesdiepte aanslag garanderen, dat de 
maat van de frezing van het begin tot aan het einde gelijk blijft.

Het complete apparaat kan natuurlijk ook tot 45° gekanteld worden!

Technische gegevens  SG 400          

Sleufdiepte 300 / 400 mm
Sleufbreedte met 300 mm-garnitur 6 – 17 mm
Sleufbreedte met 400 mm-garnitur 10 – 17 mm
Sleuflengte 50 mm
Gewicht 24,5 kg

Leveringsomvang 

Sleuvenfreeshulpstuk SG 400 201000

Geleverd met

1 Vetpers 076158
 

Verdere informatie:

De LS 103 Ec is niet bij de levering inbegrepen.

Sleuvenfreeshulpstukken worden standaard zonder freesgarnituren 
geleverd. Kies het juiste garnituur voor Uw werkzaamheden uit ons 
aanbod.

Het sleuvenfreeshulpstuk kan alleen in combinatie met een 
freesketting-garnituur geleverd worden.

Afb. SG 400 inkl. 

LS 103 Ec. 
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Opspaninrichting
voor freesdiepte 300 mm 
(Afgeb.opspaninrichting
aan de SG 400 gemonteerd)

039602

Freesketting-garnituren 
voor freesdiepte 300 mm
 
Liniaal
voor sleufdikte
6 – 7 mm
8 – 9 mm
10 – 11 mm
12 – 17 mm

091606
091607
091608
091609

Ketting
(50 dubbele schakels)
voor sleufdikte
6 mm
7 mm 
8 mm 
9 mm
10 mm 
11 mm 
12 mm 
13 mm
14 mm
15 mm 
16 mm 
17 mm 

091614
091616
091617
091619
091621
091623
091624
091626
091627
091628
091629
091631

Freesketting-garnituren 
voor freesdiepte 400 mm

Liniaal
voor sleufdikte
10 – 11 mm
12 – 17 mm

091613
091611

Ketting
(59 dubbele schakels)
voor sleufdikte
10 mm 
11 mm 
12 mm 
13 mm 
14 mm 
15 mm 
16 mm 
17 mm 

091632
091633
091634
091636
091637
091638
091639
091641

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Freesketting-garnituren voor 
freesdiepte 300 / 400 mm 
 
Kettingwiel
voor sleufdikte
6 – 7 mm
8 – 9 mm 
10 – 11 mm 
12 – 17 mm 

Dubbele schakels voor deze 
freeskettingen, zie SG 230

091686
091687
091688
091689

De freesdiepte kan exact
ingesteld worden.

De gewenste maat kan met 
de schaalindeling precies in-
gesteld worden.

Het freeshulpstuk kan naar 
twee zijden 45° versteld 
worden.

Zeer nauwkeurig frees werk.
Ideaal voor de houtbouw.
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Sleuvenfreeshulpstuk

SG 500

Robuust en stabiel sleuven-
frees-hulpstuk – voor nauwkeurig
passende sleuven.

45° schuinverstelling – voor
veelzijdige inzetmogelijkheden.

500 mm sleufdiepte – 
voor grote en zware werkstukken.

Kenmerken

• 500 mm sleufdiepte
• Passende sleuven
• 45° verstelbaar

Toepassingen

• Materialen zoals: massief hout, balken en spanten

Omschrijving

Met 500 mm sleufdiepte en 50 mm sleufbreedte bij iedere afzonderlijke 
insteek, een combinatie van formaat.

De geleidingshoek laat zich naar beide zijden tot 45 graden instellen.

Meegeleverd worden: 3 geleidingsstukken (3, 5 en 7 mm), die in het neus-
stuk van de geleidingsliniaal gestoken kunnen worden. Daamee is het 
mogelijk, met een tweede insteek de sleuf te verbreden. Het ingestoken 
geleidingsstuk voorkomt daarbij het verlopen in de bestaande sleuf.

Meer details worden in de tabel op de volgende bladzijde vermeld.

Technische gegevens  SG 500          

Sleufdiepte 500 mm
Sleufbreedte 10 – 17 mm
Sleuflengte 50 mm
Gewicht 31,6 kg

Leveringsomvang 

Sleuvenfreeshulpstuk SG 500 201005

Geleverd met

3 Geleidingsstukken 3, 5, 7 mm
1 Opspaninrichting 039602
 max. freesdiepte 300 mm
1 Vetpers 076158
 

Verdere informatie:

De LS 103 Ec is niet bij de levering inbegrepen.

Sleuvenfreeshulpstukken worden standaard zonder freesgarnituren 
geleverd. Kies het juiste garnituur voor Uw werkzaamheden uit ons 
aanbod.

Het sleuvenfreeshulpstuk kan alleen in combinatie met een 
freesketting-garnituur geleverd worden.

Afb. SG 500 incl. 

LS 103 Ec. 
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Liniaal
voor sleufdikte
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm

091642
091643
091644
091646
091647
091648
091649 
091659

Ketting
voor sleufdikte
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm

091651
091652
091653
091654
091655
091656
091657
091658

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Kettingwiel
voor sleufdikte
10 – 11 mm
12 – 17 mm 

091688
091689

Geleidingsstuk
3 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm

Dubbele schakels voor deze 
freeskettingen, zie SG 230

202815
202816
202817
202818
202819
202820
202821
202822
202823

Het freeshulpstuk in de
dagelijkse werkzaamheden.

Voor het insteken onder een 
hoek - verstelling van 45° in 
beide richtingen.

De gewenste maat kan met 
de schaalindeling precies in-
gesteld worden.

Het freeshulpstuk kan naar 
twee zijden 45° versteld 
worden.

Gewenste
sleufbreedte

Geleideliniaal
10 x 50 x 500 mm
+ Geleidingsstuk

Geleideliniaal
11 x 50 x 500 mm
+ Geleidingsstuk

Geleideliniaal
12 x 50 x 500 mm
+ Geleidingsstuk

Geleideliniaal
13 x 50 x 500 mm
+ Geleidingsstuk

Geleideliniaal
14 x 50 x 500 mm
+ Geleidingsstuk

Geleideliniaal
15 x 50 x 500 mm
+ Geleidingsstuk

Geleideliniaal
16 x 50 x 500 mm
+ Geleidingsstuk

Geleideliniaal
17 x 50 x 500 mm
+ Geleidingsstuk

12 mm 3 mm

12,5 mm 3 mm

14 mm 5 mm

14,5 mm 5 mm 3 mm

15 mm 3 mm

15,5 mm 3 mm

16 mm 7 mm 3 mm

16,5 mm 7 mm 5 mm 3 mm

17 mm 8 mm 5 mm

17,5 mm 8 mm 5 mm

18 mm 9 mm 5 mm

18,5 mm 9 mm 7 mm 5 mm

19 mm 10 mm 7 mm 5 mm

19,5 mm 10 mm 8 mm 7 mm

20 mm 8 mm 7 mm

20,5 mm 9 mm 8 mm 7 mm

21 mm 9 mm 8 mm 7 mm

21,5 mm 10 mm 9 mm 8 mm

22 mm 10 mm 9 mm 8 mm

22,5 mm 10 mm 9 mm

23 mm 10 mm 9 mm

23,5 mm 12 mm 10 mm

24 mm 12 mm 10 mm

24,5 mm 12 mm

25 mm 13 mm 12 mm

25,5 mm 13 mm 12 mm

26 mm 13 mm 12 mm

26,5 mm 14 mm 13 mm

27 mm 14 mm 13 mm

27,5 mm 14 mm

28 mm 14 mm
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Pennenfreesbank

ZAF 250 Vario

Neemt weinig plaats 
in – het werkstuk blijft 
altijd in dezelfde
positie.

Enorme tijdsbesparing – door een-
voudige en snelle instelling van de
lengte, hoek en penafmeting.

Geen afvalstukken – 
volledig afzuigbaar.

Maximale houtafmetingen 
500 x 250 mm bij 0° en 
220 x 250 mm bij 60°.

Kenmerken

• Freesunit tot 60° verstelbaar
• Laserpositionering
• Speciaal-freesgereedschap

Toepassingen

•  Pennen en verbindingen tot 60°
•  Materialen zoals: massief hout, balken en spanten

Omschrijving

Met de ZAF 250 Vario zijn alle penvormen snel en exact, doelmatig en 
haarzuiver te maken. 

Rechte - en schuine pennen, hoek- en nokverbindingen, met de compacte 
ZAF 250 Vario heeft u de juiste machine. 

Een nauwkeurige lengtemaat is met de aanslag instelbaar. Het, speciaal 
voor de ZAF 250 Vario ontwikkeld freesgereedschap, laat zich bliksemsnel 
voor de verschillende penlengten en infrezingen instellen. 

De ZAF beschikt over precieze instelmogelijkheden en een duidelijk 
schakelpaneel. Een ingebouwde laser ondersteunt U bij de nauwkeurige 
positionering van het hout. 

Resultaat: Millimeternauwkeurige frezingen in iedere houtsoort! Na de in-
stelling van de penafmetingen, tast de freeskop automatisch de penvorm 
af en levert U de gewenste pen, inclusief afschuiningen, tappen en afkan-
tingen. 

Rondvliegende spanen kunnen natuurlijk afgezogen worden. Voor hardhout 
bewerking adviseren wij de ZAF 250 Vario met instelbare snelheid.

Meer details worden in de tabel op de volgende bladzijde vermeld.

Technische gegevens  ZAF 250 Vario          

Maximale houtafmeting (B x H) rechthoekig 500 x 250 mm
Maximale houtafmeting (B x H) 60° 220 x 250 mm
Maximale houtafmeting 3000 mm
Aanvoersnelheid 0,9 – 2,2 m/min
Benodigd oppervlak 1,5 x 4 m
Toerental onbelast 6670 1/min
Opgenomen vermogen 6000 W
Gewicht ca. 380 kg
Draaistroom-motor 400 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Pennenfreesbank ZAF 250 Vario 991201

Geleverd met

1 Freeskop 202105
 compleet met keermessen
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Afzuigset 202320

Keermessen 
14 x 14 x 2 mm
18 stuks noodzakelijk

 

201927

Keermessen  
22 x 22 x 2 mm
4 stuks noodzakelijk

 

201930

Het 3 meter lange anslagprofiel 
met mm.verdeling en de
lengteaanslag maken precieze 
positionering van het werkstuk 
mogelijk.

De nieuwe lasertechniek 
geeft U de mogelijkheid, het 
werkstuk volgens aftekening 
te positioneren.

Overzichtelijk en duidelijk ge-
plaatste bedieningselementen 
van de ZAF 250 Vario voor 
automatische of handbe-
diening.

Rechte- of schuine pennen, 
de besturing maakt een 
4-zijdige bewerking in één 
bewerking mogelijk. Daardoor 
zijn alle pennenook rondom 
afgeschuind.

 Pen
 doorlopend

 Pen
 gestoken

 Pen
 schuin

 Pen
 variant

 Pen
 staand, scheef

 Pen variant
 extra dun

 Stootverbinding

 Balkaansluiting

 Klauwverbinding

 Hoekverbinding



Stofzuigers
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Voor perfecte resultaten is een schone werkplek noodzakelijk.
De stofzuigers van MAFELL maken dat mogelijk. Of het nu om 
boren gaat, het frezen van lasdozen of leidinggleuven of om het 
schuren van verf, met de innovatieve stofzuigers van MAFELL 
bespaart U zich op de bouwplaats of in de werkplaats kost-
bare tijd. Uw werk wordt daardoor niet alleen schoner maar 
ook gezonder.
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De M-stofzuiger is voorzien van 
een bevestigingsplaat voor een 
MAFELL-MAX.

Stofzuigers

S 25 M / S 50 M

Praktische slangaansluiting -
door de snelkoppeling met
bajonetaansluiting en vergrendeling.

Alle bedieningselementen, zoals de 
aan/uit schakelaar, de schakelaar 
voor filterreiniging en het aanpassen  
van de zuigkracht, bevinden zich 
overzichtelijk aan de voorzijde van 
de stofzuiger.

Bij het opzuigen van vloeistoffen 
stopt de stofzuiger zogauw de maxi-
male vulcapaciteit is bereikt.

  PG A
  Prijslijst pagina 23

Kenmerken

• Stofklasse M
• Automatische filterreiniging
• Standaard een anti-statische afzuigslang

Toepassingen

• Nat- en droogzuigen
• Afzuigen van werkplekken en machines
• Materialen zoals: stof, spanen, vloeistoffen

Omschrijving

Of het nu om zagen, boren of schuren gaat: met de innovatieve stofzuigers 
van MAFELL bent u altijd aan de schone kant.

De microprocessor gestuurde elektronica zorgt ervoor dat alle aangesloten 
apparaten zeker en efficïent werken. De in- en uitschakel electronica zorgt ervoor
dat aangesloten apparaten gelijkmatig opstarten en dat bij het uitschakelen van
dat apparaat de afzuigslang eerst leeg gezogen wordt voordat ook de stofzuiger
wordt uitschakelt.

De beide stofafzuigers S 25 M en S 50 M zijn uit de stofklasse-M en mogen 
door de hoge filter capaciteit (99,9%) als standaard afzuiger in industrie en 
ambacht ingezet worden.

Het efficïente luchtkoelsysteem van de motor garandeert een zeer lange le-
vensduur van de MAFELL stofafzuigers. Ideaal voor droog - en nat zuigen.

De stofafzuigers van MAFELL zijn dankzij hun hoogwaardige techniek geschikt
voor het afzuigen van machines van alle merken. Ze zijn ook geschikt voor 
het afzuigen van vloeistoffen.

Technische 

gegevens S 25 M  S 50 M

Inhoud reservoir 25 l 50 l
Inhoud met vloeistof 20 l 40 l
Aansluitmof Ø 66/58 mm Ø 66/58 mm
Onderdruk 248 mbar 248 mbar
Afmetingen (B x L x H) 500 x 405 x 565 mm 590 x 455 x 645 mm
Luchtstroom 220 m3/h 220 m3/h
Opgenomen vermogen 1200 W 1200 W
Gewicht 13,2 kg 19,1 kg
Universele-motor 230 V / 50 Hz  230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Stofafzuiger S 25 M 915910
Stofafzuiger S 50 M 915901

Geleverd met

1 Afzuigslang 4 m 093684
 Ø 27 mm met aansluitmof, 35 mm, anti-knik
 Ø 66 mm bajonetaansluiting, antistatisch
1 Filterpatroon 093673
 1 Paar, polyester (8600 cm²)
1 Houder voor MAFELL-MAX
1 Duwbeugel (S 50 M)
1 Vlies-filterstofzak
 S 25 M 21 l nuttige inhoud
 S 50 M 45 l nuttige inhoud
1 Aansluitkabel 8 m (S 25 M) 176030
1 Aansluitkabel 8 m (S 50 M) 078207



133

M
A

F
E

L
L

Z
a
g

e
n

S
c
h
u
re

n
S

c
h
a
ve

n
F
re

ze
n

O
ve

ri
g

e
B

o
re

n
S

to
fz

u
ig

e
rs

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Afzuigslang 4 m
Ø 21 mm met aansluitmof 35 mm, 
anti-knik, Ø 66 mm bajonetaan-
sluiting, antistatisch
 
Afzuigslang 4 m
Ø 27 mm met aansluitmof 35 mm, 
anti-knik, Ø 66 mm bajonetaan-
sluiting, antistatisch
 
Afzuigslang 5 m
Ø 35 mm met aansluitmof 35 mm, 
anti-knik, Ø 66 mm bajonetaan-
sluiting, antistatisch

093679

093684

093681

Afzuigslang 4 m
Ø 27 mm met aansluitmof 35 mm, 
anti-knik, Ø 66 mm bajonetaan-
sluiting, statisch 
 
Afzuigslang 2,5 m
Ø 49 mm met conus 
58 mm, anti-knik, Ø 66 mm 
bajonetaansluiting, statisch

 

093680

093682

Afzuigset D 35

 

093718

MAFELL-MAX

 

095044

Filterpatroon
1 Paar, polyester (8600 cm²) 
 

093674

De MAFELL-MAX kan een-
voudig op de S 25 M of
S 50 M bevestigd worden.

De bevestigde MAFELL-MAX
kan als ondersteuning van 
kleinere werkstukken gebruikt 
worden.

Schone zaak: dankzij de 
35 mm aansluitmof kunnen 
apparaten van MAFELL 
maar ook van andere merken 
aangesloten worden

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Vliet-filterstofzak
5 stuks, Inhoud:
21 Liter voor S 25 L / S 25 M

Vliet-filterstofzak
5 stuks, Inhoud:
45 Liter voor S 50

093719

093722

Verloopstuk
58 / 35 mm

203602

Overzicht van de zuigslangen
en voor welke machines ze geschikt zijn

Het nieuwe effectieve
filtersysteem werd speciaal
ontwikkeld voor het werken 
met elektrisch gereedschap.

Accessoires en toebehoren

Aansluiting

Machine 21 mm 27 mm 35 mm 49 mm

P1 cc • •

KSS 300 • •

KSS 400 •

KSS 400 / 36 V •

KSS 80 Ec / 370 •

PSS 3100 SE •

MT 55 cc •

MS 55 •

MS 55 / 36 V •

KSP 40 Flexistem • •

KSP 55 F •

KSP 55 / 36 V •

KSP 65 F •

K 85 / K 85 Ec •

MKS 130 Ec •

MKS 145 / 165 Ec •

MKS 185 Ec •

Z 5 Ec •

ERIKA 60 E •1) •1) •

ERIKA 70 Ec •2) •2) •

ERIKA 85 Ec •3) •3) •

DD40 • •

UVA 115 E • •

EVA 150 E • •

MHU 82 • •

LNF 20 •

LO 50 E •

LO 65 Ec • •

NFU 32 •

MF 26 cc •3)

SKS 130 •

1) Verloopstuk noodzakelijk
2) Verloopstuk noodzakelijk, of afzuiging is alleen aan de onderzijde mogelijk.
3) Afzuigslang LW 35,4 mm
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Stofzuigers

S 25 L

Kenmerken

• Stofklasse L
• Automatische filterreiniging
• Standaard een anti-statische afzuigslang

Toepassingen

• Nat- en droogzuigen
• Afzuigen van werkplekken en machines
• Materialen zoals: stof, spanen, vloeistoffen

Omschrijving

Of het nu om zagen, boren of schuren gaat: met de innovatieve stofzuigers 
van MAFELL bent u altijd aan de schone kant.

De microprocessor gestuurde elektronica zorgt ervoor dat alle aangesloten 
apparaten zeker en efficïent werken. De in- en uitschakel electronica zorgt ervoor
dat aangesloten apparaten gelijkmatig opstarten en dat bij het uitschakelen van
dat apparaat de afzuigslang eerst leeg gezogen wordt voordat ook de stofzuiger
wordt uitschakelt.

De stofzuiger S 25 L is getest en goedgekeurd voor stofklasse L. Dankzij 
het grote stofafvangvermogen (99%) kan deze stofzuiger als standaard 
industrie- en handelsstofzuiger ingezet worden.

Het efficïente luchtkoelsysteem van de motor garandeert een zeer lange 
levensduur van de MAFELL stofzuigers. Ideaal voor droog - en nat zuigen.

De stofzuigers van MAFELL zijn dankzij hun hoogwaardige techniek geschikt 
voor het afzuigen van machines van alle merken. Ze zijn ook geschikt voor 
het opzuigen van vloeistoffen.

Technische gegevens   S 25 L

Inhoud reservoir  25 l
Inhoud met vloeistof  20 l
Aansluitmof  Ø 66/58 mm
Onderdruk  248 mbar
Afmetingen (B x L x H)  425 x 380 x 570 mm
Luchtstroom  220 m3/h
Opgenomen vermogen  1200 W
Gewicht  13,2 kg
Universele-motor   230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Stofzuiger S 25 L 919715

Geleverd met

1 Afzuigslang 4 m 093684
 Ø 27 mm met aansluitmof, 35 mm, anti-knik
 Ø 66 mm bajonetaansluiting, antistatisch
1 Filterpatroon 093674
 1 Paar, polyester (8600 cm²)
1 Vlies-filterstofzak
 21 l nuttige inhoud
1 Aansluitkabel 8 m 078207

Praktische slangaansluiting - door 
de snelkoppeling met bajonet-sluiting 
en vergrendeling.

Alle bedieningselementen, zoals de 
aan/uit schakelaar, de schakelaar 
voor filterreiniging en het aanpassen  
van de zuigkracht, bevinden zich 
overzichtelijk aan de voorzijde van 
de stofzuiger.

Bij het opzuigen van vloeistoffen 
stopt de stofzuiger zogauw de maxi-
male vulcapaciteit is bereikt.

NIEUW
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Afzuigslang 4 m
Ø 21 mm met aansluitmof 35 mm, 
anti-knik, Ø 66 mm bajonetaan-
sluiting, antistatisch
 
Afzuigslang 4 m
Ø 27 mm met aansluitmof 35 mm, 
anti-knik, Ø 66 mm bajonetaan-
sluiting, antistatisch
 
Afzuigslang 5 m
Ø 35 mm met aansluitmof 35 mm, 
anti-knik, Ø 66 mm bajonetaan-
sluiting, antistatisch

093679

093684

093681

Afzuigslang 4 m
Ø 27 mm met aansluitmof 35 mm, 
anti-knik, Ø 66 mm bajonetaan-
sluiting, statisch 
 
Afzuigslang 2,5 m
Ø 49 mm mit Konus 
58 mm, anti-knik, Ø 66 mm 
bajonetaansluiting, statisch

 

093680

093682

Afzuigset D 35

 

093718

Filterpatroon
1 Paar, polyester (8600 cm²) 
 

093674

Vlies-filterstofzak
5 Stuks, Inhoud:
21 liter voor S 25  L

093719

Schone zaak: dankzij de 
35 mm aansluitmof kunnen 
apparaten van MAFELL 
maar ook van andere merken 
aangesloten worden

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Verloopstuk
58 / 35 mm

203602

Overzicht van de zuigslangen
en voor welke machines ze geschikt zijn

De afzuigslang is anti-statisch.
U wordt daardoor behoed 
voor elektrostatische oplading 
en ontladingsschokken. 
Bovendien blijft hierdoor min-
der stof aan de slang hangen.

Het nieuwe effectieve
filtersysteem werd speciaal
ontwikkeld voor het werken 
met elektrisch gereedschap.

Het 25 l grote stofreservoir is 
uit een speciale duurzame en 
slagvaste kunststof gemaakt. 
Het reservoir is daardoor 
roestvrij en bestand tegen 
gangbare zuren en basen. 

Aansluiting

Machine 21 mm 27 mm 35 mm 49 mm

P1 cc • •

KSS 300 • •

KSS 400 •

KSS 400 / 36 V •

KSS 80 Ec / 370 •

PSS 3100 SE •

MT 55 cc •

MS 55 •

MS 55 / 36 V •

KSP 40 Flexistem • •

KSP 55 F •

KSP 55 / 36 V •

KSP 65 F •

K 85 / K 85 Ec •

MKS 130 Ec •

MKS 145 / 165 Ec •

MKS 185 Ec •

Z 5 Ec •

ERIKA 60 E •1) •1) •

ERIKA 70 Ec •2) •2) •

ERIKA 85 Ec •3) •3) •

DD40 • •

UVA 115 E • •

EVA 150 E • •

MHU 82 • •

LNF 20 •

LO 50 E •

LO 65 Ec • •

NFU 32 •

MF 26 cc •3)

SKS 130 •

1) Verloopstuk noodzakelijk
2) Verloopstuk noodzakelijk, of afzuiging is alleen aan de onderzijde mogelijk.
3) Afzuigslang LW 35,4 mm
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Stofzuigers

S 35 M 

Alle bedieningselementen, zoals de 
aan/uit schakelaar, de schakelaar 
voor filterreiniging en het aanpassen  
van de zuigkracht, bevinden zich 
overzichtelijk aan de voorzijde van 
de stofzuiger.

Dankzij een speciale laag op het 
filter loopt het filter nog minder snel 
dicht. In combinatie met het uiterst 
effectieve filterreinigingsysteem 
kunnen zelfs grote hoeveelheden 
fijnstof langdurig en probleemloos 
afgezogen worden.

Langdurig werken zonder onder-
brekingen: dankzij de nieuwste 
filterreinigingstechniek staat U voor-
durend een hoge afzuigcapaciteit 
ter beschikking. 

Kenmerken

• Stofklasse M
• Permanent Clean voor langdurig werken zonder onderbrekingen
• iPulse sensortechniek waakt over de vervuilingsgraad van het filter
• anti-statische uitvoering standaard

Toepassingen

• Nat- en droogzuigen
• Afzuigen van werkplekken en machines
• Materialen zoals: stof, spanen, vloeistoffen

Omschrijving

De compleet nieuw ontwikkelde S 35 M combineert excellente afzuiging 
met groot gebruiksgemak. Dankzij Permanent Clean, de nanodeeltjeslaag 
op het hoofdfilter en de intelligente sensortechniek iPulse kunnen probleemloos 
alle stofsoorten van de stofklasse M langdurig en betrouwbaar afgezogen 
worden.

De speciale sensortechniek houdt de vervuilingsgraad van het hoofdfilter 
in de gaten. Het voordeel hiervan is dat het filter alleen dan gereinigd wordt 
wanneer dat werkelijk nodig is en niet bijvoorbeeld na een vast tijdsinterval 
of wanneer de afzuigslang verstopt of geknikt is. 

De MAFELL stofzuigers zijn dankzij hun aan/uitschakelautomaat geschikt 
voor het afzuigen van stof bij machines van alle merken. Alle MAFELL stof-
zuigers kunnen ook vloeistoffen opzuigen.

Technische gegevens   S 35 M

Inhoud reservoir  35 l
Inhoud met vloeistof  22 l
Aansluitmof  Ø 66/58 mm
Onderdruk  248 mbar
Afmetingen (B x L x H)  500 x 405 x 570 mm
Luchtstroom  220 m3/h
Opgenomen vermogen  1400 W
Gewicht  15 kg
Universele-motor   230 V / 50 Hz

Leveringsomvang 

Stofafzuiger S 35 M 919701

Geleverd met

1 Afzuigslang 4 m 093684
 Ø 27 mm met aansluitmof, 35 mm, anti-knik
 Ø 66 mm bajonetaansluiting, antistatisch
1 Filterpatroon 093720
 1 Paar, Polyester met nanodeeltjeslaag (8600 cm²)
1 PE afvalzak FB 35
1 Aansluitkabel 8 m 176030

NIEUW
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Accessoires en toebehoren

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

Afzuigslang 4 m
Ø 21 mm met aansluitmof 35 mm, 
anti-knik, Ø 66 mm bajonetaan-
sluiting, antistatisch
 
Afzuigslang 5 m
Ø 35 mm met aansluitmof 35 mm,
anti-knik, Ø 66 mm bajonetaan-
sluiting, antistatisch

093684

093681

Afzuigslang 4 m
Ø 27 mm met aansluitmof 35 mm, 
anti-knik, Ø 66 mm bajonetaan-
sluiting, statisch 
 
Afzuigslang 2,5 m
Ø 49 mm met conus 
58 mm, anti-knik, Ø 66 mm 
bajonetaansluiting, statisch

 

093680

093682

Afzuigset D 35

 

093718

Filterpatroon
1 Paar, polyester (8600 cm²) 
 
Filterpatroon
1 Paar, polyeseter met 
nanodeeltjeslaag (8600 cm²) 

093674

093720

Vlies-filterstofzak
5 stuks, Inhoud:
21 liter voor S 35 M

093719

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.:

PE afvalzak FB 35
5 stuks, Inhoud:
21 liter voor S 35 M

093721

Verloopstuk
58 / 35 mm

203602

Overzicht van de zuigslangen
en voor welke machines ze geschikt zijn

Het lage zwaartepunt, de grote 
spoorbreedte en de twee grote 
wielen in combinatie met de 
blokkeerbare zwenkwielen zor-
gen voor mobiliteit en stand-
vastigheid.

Het 35 l grote stofreservoir is 
uit een speciale duurzame en 
slagvaste kunststof gemaakt. 
Het reservoir is daardoor 
roestvrij en bestand tegen 
gangbare zuren en basen. 

De afzuigslang is anti-statisch.
U wordt daardoor behoed 
voor elektrostatische oplading 
en ontladingsschokken. 
Bovendien blijft hierdoor min-
der stof aan de slang hangen.

Aansluiting

Machine 21 mm 27 mm 35 mm 49 mm

P1 cc • •

KSS 300 • •

KSS 400 •

KSS 400 / 36 V •

KSS 80 Ec / 370 •

PSS 3100 SE •

MT 55 cc •

MS 55 •

MS 55 / 36 V •

KSP 40 Flexistem • •

KSP 55 F •

KSP 55 / 36 V •

KSP 65 F •

K 85 / K 85 Ec •

MKS 130 Ec •

MKS 145 / 165 Ec •

MKS 185 Ec •

Z 5 Ec •

ERIKA 60 E •1) •1) •

ERIKA 70 Ec •2) •2) •

ERIKA 85 Ec •3) •3) •

DD40 • •

UVA 115 E • •

EVA 150 E • •

MHU 82 • •

LNF 20 •

LO 50 E •

LO 65 Ec • •

NFU 32 •

MF 26 cc •3)

SKS 130 •

1) Verloopstuk noodzakelijk
2) Verloopstuk noodzakelijk, of afzuiging is alleen aan de onderzijde mogelijk.
3) Afzuigslang LW 35,4 mm
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1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere exportorder. Individuele contractafspraken hebben 
voorrang. De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever gelden echter 
alleen na onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

2. Offertes
2.1Onze offertes en voorlopige kostenopgaven zijn vrijblijvend en treden pas in werking 
wanneer de bestelling schriftelijk door ons is bevestigd.
2.2 De bij de offerte behorende bijvoegsels zoals afbeeldingen, tekeningen en informatie over 
gewichten en maten zijn slechts bij benadering maatgevend, voor zover deze niet uitdruk-
kelijk als bindend zijn aangeduid. Wat betreft voorlopige ramingen, tekeningen en andere 
bijvoegsels behouden wij ons het recht op eigendom van goederen en het auteursrecht voor; 
deze mogen niet aan derden toegankelijk gemaakt worden.

3. Levering
3.1 Voor de omvang van de levering geldt onze schriftelijke orderbevestiging. De acces-
soires die bij de levering zijn inbegrepen worden vermeld in onze verkoop- documenten 
resp. offertes. Afwijkingen die afhankelijk zijn van modelveranderingen blijven voorbehouden.
3.2 Teruggave van goederen zonder verplichting tot terugneming onzerzijds mag alleen 
plaatsvinden na onze uitdrukkelijke toestemming. Voor zover van toepassing moeten terug-
zendingen altijd franco gebeuren en wordt daarbij een bedrag van euro 20,- voor bewerking 
en opslag in rekening gebracht. Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze kosten te 
verlagen. De teruggave van elektrische/elektronische onderdelen wordt door ons uitgesloten.
3.3 De door ons geleverde goederen mogen alleen na onze schriftelijke toestemming direct 
of indirect geëxporteerd worden. In geval van overtreding van dit contract hebben wij recht 
op een schadevergoeding.

4. Levertijd
4.1 De levertijd gaat in bij het verzenden van de orderbevestiging, maar niet voordat de door 
de opdrachtgever te verschaffen bijvoegsels, vergunningen en vrijstellingen overlegd zijn, en 
de afgesproken aanbetaling ontvangen is. Wanneer het overschrijden van de termijnen toe te 
schrijven is aan overmacht, bv. mobilisatie, oorlog, oproer of gelijksoortige gebeurtenissen 
zoals staking en uitsluiting, worden de leveringstermijnen op evenredige wijze verlengd.
4.2 Claims tot schadevergoeding vanwege overschrijding van de leveringstermijnen zijn 
uitgesloten.

5. Risico-overdracht
5.1 Vanaf de verzending door ons wordt het risico aan de opdrachtgever overgebracht, ook in 
het geval dat deelleveringen plaatsvinden of wij nog andere taken op ons genomen hebben, 
bv. de verzendkosten of het afhalen.
5.2 Wanneer de verzending vertraging ondervindt door omstandigheden die de opdrachtgever 
moet regelen, dan gaat het risico over op de opdrachtgever vanaf de dag waarop de ver-
zending klaarstaat.
5.3 Deelleveringen zijn geoorloofd.

6. Prijzen en betalingen
6.1 Geldig zijn onze prijzen die op de dag van levering gelden, vermeerderd met de wettelijke 
omzetbelasting.
6.2 Bij leveringen van een klein aantal en/of van een laag bedrag wordt, voor zover dit kleine 
aantal of dit lage bedrag niet aan een deellevering is toe te schrijven, een minimumbedrag 
van euro 10,- (vermeerderd met omzetbelasting) in rekening gebracht. Het wordt daarom 
aanbevolen bestellingen te doen met deze goederenwaarde als minimum.
6.3 De prijzen zijn in principe af fabriek resp. verkoopmagazijn berekend. Het vaststellen van 
prijzen die daarvan afwijken wordt apart meegedeeld resp. uitdrukkelijk overeengekomen.
6.4 Wanneer uitstel wordt verleend voor betalingen of deze later dan afgesproken worden 
uitgevoerd, dan kunnen wij voor de tussentijd rente van 4,0 % boven de ECB-herfinancier-
ingsrentevoet van dat moment aanrekenen, zonder dat hiervoor een aanmaning nodig is. 
Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze schade te verlagen. 
6.5 Wij behouden ons het recht voor onder rembours te leveren.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Onze vorderingen zijn betaalbaar in euro en weliswaar vanaf datum factuur binnen
30 dagen netto of volgens overeenkomst. Rekeningen voor reparaties dienen onmiddellijk 
en totaal netto betaald te worden. De betalingstermijn kan als vervallen beschouwd worden, 
wanneer het geld bij één van onze banken voor ons beschikbaar is. Het aftrekken van korting 
is alleen mogelijk, wanneer er geen oudere vorderingen vervallen zijn.
7.2 Wissels en cheques worden alleen bij uitzondering geaccepteerd; de kosten voor de 
discontering en de inning zijn voor rekening van de opdrachtgever. Betaling door middel van 
wissels dient van te voren worden afgesproken. Bij betalingen door 
middel van cheques of wissels duurt het overeengekomen recht op eigendom voort tot het 
honoreren van de wissel.
7.3 In geval van een aanmerkelijke verslechtering van de financiële situatie van de opdrachtgever 
gaat de vervaldatum van alle bestaande vorderingen onmiddellijk in.
7.4 Leveringen aan overzeese landen vinden alleen plaats tegen onherroepelijk, 
geconfirmeerd accreditief, betaalbaar bij de Dresdner Bank AG, filiaal Freudenstadt of tegen 
vooruitbetaling.

8. Recht op eigendom
8.1 Wij behouden ons het recht op eigendom van alle geleverde goederen voor tot volledige 
aflossing van alle vorderingen waarop wij recht hebben vanwege de zakenrelatie en alle vorde-
ringen die nog zullen ontstaan, op welke rechtsgrond dan ook. Voor zover de waarde van alle 
zekerheidsrechten waarop wij recht hebben de waarde van alle verzekerde afspraken met meer 
dan 20% overtreft, zullen wij op verzoek van de opdrachtgever een overeenkomend deel van de 
waarborgrechten tegen een passende waarde vrijgeven.
8.2 De goederen die onder het voorbehoud vallen mogen door de opdrachtgever weer alleen 
onder recht op eigendom en tijdens normale transacties verkocht worden. Dit recht houdt op te 
bestaan in geval van staking van betaling door de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt nu al 
alle aanspraken waarop hij recht heeft door verdere verkoop en de secundaire rechten aan ons 
over. De overgedragen vorderingen dienen ter garantie van alle aanspraken onder Punt 8.1. De 
opdrachtgever is geautoriseerd de overgedragen vorderingen te innen, totdat wij deze machtiging 
intrekken. De opdrachtgever is niet geautoriseerd om op een andere manier over de vordering te 
beschikken, bv. door er afstand van te doen. De machtiging tot inning houdt ook op te bestaan 
zonder uitdrukkelijke herroeping, wanneer de opdrachtgever zijn betalingen staakt. Bij het her-
roepen of resp. het ophouden te bestaan van de machtiging tot inning hebben wij het recht de 
vorderingen zelf te innen. De opdrachtgever is verplicht ons alle informatie te verstrekken die nodig 
is om de overgedragen vordering te innen. Verder is het zijn plicht om ons, op zijn kosten, openbaar 
gelegaliseerde documenten betreffende de overdracht van de vorderingen te doen toekomen. 
8.3 Verpanding of overdracht van de garanties voor de geleverde goederen zijn niet toegestaan. 

In geval van verpanding door derden dient de leverancier hiervan 
onverwijld gewaarschuwd te worden.
8.4 In geval van overtreding door schuld van de opdrachtgever aangaande belangrijke contrac-
tuele verplichtingen, vooral bij te late betaling, hebben wij het recht op aanmaning tot terugkoop 
en heeft de opdrachtgever de plicht tot verkoop. Door onze terugkoop resp. het opeisen 
van het recht op eigendom of de verpanding van de goederen die onder het voorbehoud 
vallen, wordt het contract niet herroepen, tenzij wij dit uitdrukkelijk verklaard zouden hebben.

9. Compensatie
9.1 De opdrachtgever kan alleen dat soort vorderingen die onbetwist of rechtsgeldig bevestigd 
zijn met onze betalingsvorderingen verrekenen. Rechten op verpanding of terugname van 
de goederen kan hij alleen doen gelden voor zover de desbetreffende vordering onbetwist 
of rechtsgeldig is vastgesteld.
9.2 Wij hebben het recht eigen vorderingen te verrekenen met vorderingen die de aan op-
drachtgever toekomen.

10. Kwaliteitsgarantie en aansprakelijkheid voor leveringsgebreken
      of het ontbreken van toegezegde eigenschappen
10.1 Wij houden het recht om gebrekkige leveringen door middel van reparatie bij te werken 
of te vervangen. Alle onderdelen of leveringen waarvan de bruikbaarheid
binnen 12 maanden op een belangrijke manier benadeeld is tengevolge van een gebeurtenis 
vóór de risico-overdracht - zonder rekening te houden met de bedrijfsduur en berekend vanaf 
de dag van de risico-overdracht - moeten kosteloos worden bijgewerkt, nieuw geleverd of 
nieuw geproduceerd.
10.2 Aanspraken op kwaliteitsgarantie verjaren na mededeling van de klacht en de wette-
lijk bepaalde termijn voor kwaliteitsgarantie; deze dient onverwijld schriftelijk aan ons te 
worden meegedeeld.
10.3 In geval van klachten over gebreken mogen betalingen van de opdrachtgever worden 
achtergehouden in een mate die in evenredige verhouding staat met de gebreken die zich 
hebben voorgedaan. Zijn zakelijk contract nalevend, kan de opdrachtgever betalingen alleen 
achterhouden wanneer een klacht over gebreken wordt ingediend waarvan de gegrondheid 
zonder twijfel vaststaat.
10.4 Voor de herstelaktie dient ons een passende tijdsduur en gelegenheid te worden gegeven. 
Als dit ons wordt geweigerd, dan zijn wij in zoverre ontheven van de kwaliteitsgarantie.
10.5 Wanneer wij een aan ons opgelegde, passende extra termijn laten verstrijken zonder het 
gebrek te verhelpen, kan de opdrachtgever de annulering van het contract (koopvernietiging) 
of de verlaging van de vergoeding (mindering) verlangen.
10.6 De kwaliteitsgarantie is niet geldig voor natuurlijke slijtage of schade, die na de risico-over-
dracht ontstaan tengevolge van foutieve of nalatende behandeling, overmatige belasting, 
ongeschikt bedrijfsgebruik of op grond van bijzondere invloeden van buitenaf, niet veron-
dersteld door het contract; ook geldt de garantie niet voor niet-reproduceerbare fouten in 
software. Als door de opdrachtgever of door derden veranderingen worden aangebracht of 
onderhoud wordt uitgevoerd op onvakkundige wijze, dan bestaat er geen kwaliteitsgarantie 
voor deze handelingen en de gevolgen die daaruit kunnen voortkomen.
10.7 Voor herstellingen, vervangende leveringen of vervangende prestaties geldt de wettelijk 
vastgestelde termijn voor kwaliteitsgarantie; deze duurt minstens tot het einde van de oor-
spronkelijke termijn voor kwaliteitsgarantie van het geleverde voorwerp. Voor die onderdelen 
die wegens de onderbreking niet naar wens konden worden ingezet wordt de termijn verlengd 
met de duur van de bedrijfsonderbreking, veroorzaakt door de reparatie, de vervangende 
levering of de vervangende prestatie.
10.8 De terugzending van de goederen waaraan werk in garantie moet worden uitgevoerd, 
dient franco te gebeuren. De terugzending van de gerepareerde goederen vindt onder rem-
bours plaats.
10.9 Mocht tijdens de uitvoering van werk in vermeende garantie blijken dat de schade 
niet onder onze kwaliteitsgarantie valt, dan zijn de kosten die ontstaan voor rekening van 
de opdrachtgever.
10.10 Wij zijn niet verplicht gebreken te verhelpen, voor zover de opdrachtgever zijn beta-
lingsverplichtingen niet nakomt.
10.11 De termijnen genoemd onder nummer 10.1, 10.2 en 10.7 zijn niet geldig, voor zover 
de wet langere termijnen voorschrijft volgens § 638 BGB (Burgerlijk Wetboek Duitsland).
10.12 Verdere aanspraken op kwaliteitsgarantie van de opdrachtgever tegenover ons en onze 
assistenten zijn uitgesloten; Punt 11 (Andere aansprakelijkheden) blijft 
evenwel onveranderd.

11. Andere aansprakelijkheden
Eisen tot schadevergoeding van de opdrachtgever, op welke rechtsgrond dan ook, vooral 
vanwege positieve betaalachterstand, verzaking van plichten bij contractuele onderhandelingen 
en niet toegestane handelingen, zijn uitgesloten. Dit geldt niet voor zover bv. de wet voor 
productgarantie de garantie afdwingt in gevallen van opzet, grove slordigheid, het ontbreken 
van toegezegde eigenschappen of schending van essentiële contractuele plichten. De schadever-
goeding voor de schending van essentiële contractuele plichten beperkt zich echter tot de 
te voorspellen schade, typerend voor het contract, voor zover er geen sprake is van opzet 
of grove slordigheid. Een verandering in de bewijslast ten nadele van de opdrachtgever is 
niet aan de voorafgaande regelingen verbonden.

12. Ons recht op herroeping
12.1 Mocht het ons na afsluiting van het leveringscontract bekend worden dat de opdracht-
gever zich in een ongunstige financiële toestand bevindt, dan kunnen wij een waarborg 
voor de tegenprestatie verlangen of het contract herroepen met aanrekening van de door 
ons gemaakte kosten.
12.2 Verder hebben wij het recht geheel of gedeeltelijk en met inachtneming van een pas-
sende opzegtermijn, het contract te herroepen, wanneer gebeurtenissen die niet voorzien 
zijn onder Punt 4.1 invloed hebben op ons of op een toeleverancier en/of de onmogelijkheid 
tot nakoming van het contract na verloop blijkt.
12.3 Schadeclaims van de opdrachtgever wegens een dergelijke herroeping bestaan niet.

13. Plaats van nakoming en bevoegde rechtbank
13.1 De plaats van nakoming is 78727 Oberndorf am Neckar, Duitsland
13.2 De bevoegde rechtbank is het kantongerecht van Oberndorf resp. de arrondissements-
rechtbank van Rottweil, Duitsland
13.3 Voor de contractuele aspecten en hun interpretatie geldt uitsluitend het Duitse recht.

14. Verplichtingen
Bij juridische ongeldigheid van enkele punten blijft het contract ook bindend ‚voor de overige 
gedeelten. Dat geldt niet wanneer het een bepaalde partij onaanvaardbare moeite zou kosten 
om aan het contract gebonden te blijven. 
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Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden

230 V
Machine met wisselspanning- of universeel-motor.

400 V
Machine met draaistroommotor.

CUprex
Met Cuprex, de nieuwe hoog rendement motor.

Afzuiging
Afzuighulpmiddelen worden standaard meegeleverd.

Verstekhoek 45 graden
Machine kan tot onder een hoek van 45° 
versteld worden.

Verstekhoek 60 graden
Machine kan tot onder een hoek van 60° 
versteld worden.

Beide zijden verstelbaar
Machine kan naar beide tot zijden onder een 
hoek van 60° versteld worden.

FLIPPKEIL 
Veilig en snel invalzaagsnedes maken dankzij het 
verend opgehangen spouwmes.

Geleidingssysteem
Voor deze machine zijn geleidingslinealen in 
verschillende lengten verkrijgbaar.

Hoge afname capaciteit
Hoge afname capaciteit door toepassing van sterke
motoren en de nieuwste technieken..
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Om echt betere machines te ontwikkelen, hebben
we bij MAFELL een bijzondere aanpak. We 
zoeken naar nieuwe uitgangspunten en ziens-
wijzen. We delen de machine op in de elemen-
taire onderdelen, om die daarna op geheel 
nieuwe wijze weer samen te voegen. Hierbij 
houden we voortdurend de eisen voor ogen die
vandaag en in de toekomst aan houthandwerk
worden gesteld. 

Uit deze manier van productontwikkeling, en 
door het toepassen van de beste materialen 
en de nieuwste bewerkingstechnieken, ontstaan 
steeds weer verbluffende oplossingen. Bijvoor-
beeld voor functionaliteit en gebruiksgemak. 
Het resultaat hiervan is dat u tijdens uw werk 
niet meer over uw machine hoeft na te denken. 
Dat hebben wij bij MAFELL al uitvoerig voor u 
gedaan. Daardoor kunt u zich vol op uw werk 
concentreren. En voor al het overige geldt:  

Follow your instinct.

Uw MAFELL vakhandel – onze handelspartner:


