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Elektrické ruční nářadí MAFELL si oblíbili řemeslníci ve všech oblas-
tech zpracování dřeva od tesařů až po výrobce nábytku. Široké port-
folio strojů a strojků pro řezání, vrtání, dlabání, hoblování či broušení 
firma průběžně doplňuje o novinky, které nabízí nové funkce, vyšší 
výkony, nižší energetickou náročnost a zlepšují komfort obsluhy. Po 
loni představené orbitální excentrické brusce EVA 150 E jsou aktuální 

novinkou výkonné akumulátorové šroubováky A10 M a A18 M bl včetně příklepového akušroubováku 
ASB18 M bl, které byly detailně představeny v DM 5/2015. Pro své mimořádné technické parametry 
vyvolaly mezi řemeslníky značný zájem a dnes již mají řadu spokojených zákazníků.

Aku-nářadí MAFELL v rukou řemeslníků

Ideální pro zakázkovou 
výrobu nábytku

Mezi relativně nové zákazníky značky 
MAFELL patří firma Josef Damborský – 
D-Dekor z Chrudimi s 44 zaměstnanci, 
zabývající se zakázkovou výrobou nábyt-
ku z masivního dubového a smrkového 
dřeva v tzv. klasickém a rustikálním sty-
lu. Téměř 100 % její produkce je urče-
no na export pro dva hlavní odběratele 
z Belgie (30 %) a Velké Británie (70 %). 
Tomu pochopitelně musí odpovídat 
i provedení a finální kvalita.
Výroba nábytku ve firmě D-Dekor má svá 
specifika. Např. povrchová úprava eko-
logickými materiály (vosky, mořidla, kry-
cí či transparentní vodou ředitelné barvy) 
se u korpusů, zhotovených z masivního 
dřeva nebo MDF, neprovádí na dílcích 

Akušroubovák A10 M je ideálním pomocníkem zejména při montáži nábytku. Při kompaktním provedení a nízké hmotnosti 
nabízí relativně vysoký výkon a širokou oblast využití

Na základě dobrých zkušeností s elektronářadím MAFELL se firma D-Dekor rozhodla 
vyzkoušet nový akumulátorový šroubovák A10 M
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před slepením, ale až na hotových 
korpusech. Před vlastní povrchovou 
úpravou je nutné dokončované plochy 
přebrousit. Pro tyto operace si firma 
zhruba před rokem pořídila čtyři kusy or-
bitálních excentrických brusek MAFELL 
EVA 150 E s průměrem brusného talíře 
150 mm a letos na podzim k nim dokou-
pila pátou. Při výběru zohledňovala ne-
jen technické parametry, které musely 
odpovídat požadavkům výroby, ale také 
komfort obsluhy, jenž se nakonec stal 
jedním z rozhodujících faktorů pro poří-
zení. „Bruska nejenže dobře ‚padne‘ do 
ruky, ale výrobce má u ní velmi dobře 
vyřešen problém s vibracemi,“ komen-
tuje mistr výroby Tomáš Roleček hlavní 
důvody, proč se rozhodli právě pro tuto 
značku. Tlumič vibrací odděluje držadlo 
od motorové části, aby se vibrace ne-
přenášely do rukou obsluhy.
Výroba nábytku ve firmě D-Dekor se 
vyznačuje velkým podílem ruční práce 
a velkou roli tak zde vedle klasických 
truhlářských strojů hraje i elektrické ruční 
nářadí. Vedle již zmíněných brusek se 
jedná především o vrtačky a šrou bováky. 
V rámci plánované obměny stávajícího 
vybavení se firma na základě dobrých 
zkušeností s excentrickými bruskami roz-
hodla vyzkoušet značku MAFELL i v této 
kategorii elektrického ručního nářadí. 
S ohledem na charakter výroby padla 
volba na nový akumulátorový šroubovák 
A10 M, který při svém kompaktním pro-
vedení s délkou pouze 122 mm a hmot-
ností 800 g nabízí parametry, kterými se 
až dosud vyznačovaly většinou jen těžší 
a větší akušroubováky. K dispozici jsou 
2 rychlosti otáček (0–360 a 0–1400 
ot./min) a krouticí moment 17/34 Nm. 
Dostatek energie pro dlouhodobý vý-
kon poskytují dva typy akumulátorů: 
PowerTank 10 M 22 (10,8 V/2,0 Ah) 
a PowerTank 10 M 43 (10,8 V/4,0 Ah).

Výkonný aku skrutkovač 
pre tesárov

Akumulátorový vŕ tací skrutkovač 
MAFELL A18 M bl je ideálnym ručným 
náradím v tesárskej praxi. V podstate nie 
je potrebné remeselníkovi ani predsta-
vovať jeho prednosti. Ak dokáže skĺbiť 
predpísané parametre pri montáži na 
stavbe s možnosťami stroja a nebude 
jednotlivé funkcie príliš preťažovať, stane 
sa spoľahlivým partnerom profesionálne-
ho používateľa.
Výrazné technické prednosti aku skrut-
kovača využíva aj malá stavebná firma 
Krovstav domy, s.r.o. Výrobnú dielňu 
majú v sídle firmy v Hriňovej. Prípravu 
konštrukčných drevených dielov realizujú 
na klasických drevárskych strojoch. Na 
stavbu už dovezú hotové hranoly s presne 
narezanými rozmermi pre priame vloženie 
do konštrukcie krovu. V dielni využívajú 
stroje a náradie viacerých značiek. V uply-
nulom období vybavenie doplnili najmä 
o značku MAFELL. Montážnikom vyho-
vuje zaručenie flexibility počas montáže.
Cesta za používateľmi ručného náradia 
nás zaviedla priamo na rozostavanú dre-
vostavbu v Banskej Belej. V podhorskom 
prostredí finišovali s montážou krovu, 
keď predtým postavili stĺpikovú kon-
štrukciu obvodových stien. Na montáži 
pracoval majiteľ firmy Martin Michalík 
s partiou 5 remeselníkov. Ľahkú kon-
štrukciu krovu tvoria smrekové hranoly 
15x15 cm. Na ich spájanie, latovanie 
strechy, oplášťovanie konštrukcie je aku 
skrutkovač MAFELL A18 M bl veľmi vý-
hodný. Použijú dlhé skrutky do dreva tak, 
aby bola konštrukcia pevne spojená do 
jednoliateho celku. Skrutkovač si ľahko 
poradí, má dostatočný krútiaci moment 
(až 90 Nm) s využitím pulzného nárazu na 
začiatok upevňovania skrutky a plynulé 
udržiavanie otáčok počas celého skrut-

kovania. Nízka hmotnosť (1,7 kg vrátane 
batérie) a ergonomické rozmery umož-
nia spoľahlivo a bez námahy spojiť všetky 
časti drevenej konštrukcie. 
Martin Michalík iba krátko využíva túto 
značku náradia. Zdôrazňuje, že cez au-
torizovaného predajcu zakúpili vŕtací aku 
skrutkovač A18 M bl s kompletným vy-
bavením. „Pre momentálny rozsah mon-
tážnych prác sú jeho parametre pre nás 
až predimenzované. Firma realizuje jed-
noduché krovy a už máme všetky činnosti 
výrazne zmechanizované. Využívame aj 
uhlový nadstavec, aby nás na stavbe ne-
prekvapila ani iná práca. Pri montáži krovu 
je ľahká manipulácia. Pri latovaní a upev-
ňovaní plochy pevných stien oceňujeme 
malé rozmery náradia pre dostupnosť do 
všetkých častí. Práce sme si zmechani-
zovali tak, aby sme často nemenili skrut-
kovacie bity. Jednotlivé operácie máme 
rozvrhnuté podľa využitia aku batérie na 
určitý pracovný úsek a blesková výmena 
na nabíjanie nevybočí z tempa. Obe baté-
rie sú rovnaké s výkonom 5,2 Ah.“
Treba vyzdvihnúť, že remeselníkom po-
máha dôvtipný systém na rýchlu výmenu 
držiaka bitov, rýchloupínacie skľúčo-
vadlo a uhlová hlava.
Dodávky náradia MAFELL v SR reali-
zuje od roku 2008 zastúpenie HYBOX 
Slovakia s.r.o., www.mafell.sk. Posky-
tujú poradenstvo a presne na mieru do-
dávajú k základnému vybaveniu všetky 
doplnkové súčasti náradia.
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Aku skrutkovač MAFELL A18 M bl v rukách tesárov Krovstav Domy s.r.o.
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