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Zkracování a pokosové řezy patří k nejčastějším operacím při výrobě 
truhlářských a tesařských konstrukcí. Společnost Mafell, specialista 
v oblasti ručních zkracovacích systémů, nyní řemeslníkům nabízí 
první soupravu s řeznou hloubkou 61 mm, která umožňuje zkraco-
vat fošny až do tloušťky 60 mm. Nový zkracovací systém KSS 60 
kombinuje výkon mnohem větších ručních strojů s mimořádnou 
šikovností. K dispozici je jak v síťovém provedení, tak ve variantě 
akku s výkonnou 36V baterií. Akumulátorový systém KSS 60 36B 
je vhodný zejména pro práci na lešení nebo na střechách.

Větší řezná hloubka, vyšší výkon

Mafell nyní nabízí na trhu nejrozšířenější 
řadu jednoručních zkracovacích systé-
mů s řeznou hloubkou 82 mm (KSS 

80/370), 61 mm (KSS 60 a KSS 60 
36B), 49,5 mm (KSS 400 a KSS 400 
36B) a 40 mm (KSS 40 18M bl a KSS 

Společným rysem všech modelů je cha-
rakteristický pracovní princip a základní 
koncept jednoručních zkracovacích sys-
témů: uživatel má stroj na práci, ne práci 
pro stroj. Stále více řemeslníků oceňu-
je časový přínos a preciznost příčných 
a úhlových řezů provedených v kombina-
ci s vodicí lištou, zvláště při montážních 
pracích na stavbě.

Výkonný 1800W CUprex motor umož-
ňuje provádění příčných a pokosových 
řezů při opracovávání stavebního řeziva 
tloušťky 60 mm nebo řezání izolačních 
desek do tloušťky 60 mm. Relativně 
nízká hmotnost systému 6,1 kg (6,6 kg 
v případě KSS 60 36B) při práci na leše-
ní nebo na střechách šetří sílu a snižuje 
námahu v porovnání se stroji s většími 
hloubkami řezu.

Řezná hloubka 61 mm je rovněž vyža-
dována např. při obrábění nosných kon-
strukcí pro fasádní prvky, při stavbě rá-
mových stěn, při řezání a montáži stupnic 
a podstupnic schodišť a při zkracování 
dveří.

Se systémem KSS 60 Mafell rovněž po-
skytl řešení pro řezání vláknitých desek 
používaných pro tepelnou izolaci střech, 
stropů a stěn. S ohledem na tuto sku-
tečnost je odváděcí kanálek v krytu pily 
optimalizován pro velké objemy třísek 
z dřevovláknitých izolačních materiálů.

Stroj lze rychle a jednoduše odpojit od 
vodicí lišty stisknutím západky a používat 

Výkonný 1800W CUprex motor umožňuje provádění příčných a pokosových řezů 
při opracovávání stavebního řeziva tloušťky 60 mm

KSS 60 je první zkracovací systém s hloubkou řezu 
61 mm v nabídce Mafell

300).

http://www.mafell.com
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ho jako standardní přenosnou kotoučo-
vou pilu pro šikmé i ponorné řezy, pro 
podélné řezy či drážkování. Pro drážko-
vání může být pila opatřena paralelním 
pravítkem, vodicí kolejnicí F nebo přísav-
ným systémem Aerofix F-AF 1.

Zkracovací systém dále nabízí působi-
vou řadu praktických funkcí pro přes-
nost a rychlost při práci. Ukazatel řezu 
se automaticky přizpůsobuje sklonu 
stroje. Tím je zaručeno, že řeznou hranu 
ukazuje vždy přesně. Po uvolnění zámku 
lze rychle a spolehlivě nastavit hloubku 
řezu na jasně čitelné stupnici s jemným 
doladěním. Mají-li být provedeny opako-
vané řezy, hloubka řezu může být uzam-
čena přesně v rozmezí od 2 do 61 mm 
prostřednictvím opakovací zarážky.

Ruční kotoučová pila KSS 60 je nabíze-
na s paralelním pravítkem a je dostupná 
také v T-MAX kufru nebo v krabici. Akku 
verze KSS 60 36B obsahuje 2 ks LiIon 
baterie poskytující 94 watthodin a je do-
dávána v přenosném kufru.

Jeden pevný a jeden nastavitelný doraz na spodní straně vodicí 
lišty umožňují provádět přesné příčné a úhlové řezy

Při zkracování se vodicí lišta přitlačí dvěma dorazy k hraně 
opracovávaného kusu a poté se provede řez

Ukazatel řezu se automaticky přizpůsobuje sklonu pilového kotouče. Tím je zaru-
čeno, že řeznou hranu ukazuje vždy přesně
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Nejdůležitější je 

Vášeň.

Vášeň pro tvorbu.

R 3903 L - Real Wallnut Brown
P 3903 L - Real Wallnut Brown

Dřevomateriál s.r.o. - výhradní prodejce pro ČR

tel.: +420 724 652 498
info@hranyabs.cz
www.hranyabs.cz

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738 
564 01 Žamberk 
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                            nábytkové hrany                           dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám
by

Nábytkové hrany vyrobené ABS technologií – dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám.
Kolekce                      špičkové ABS hrany za skvělé ceny od výrobce                Industry Group. 
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