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Praktický všeuměl

Akumulátorový vrtací šroubovák A10 M 
disponuje krouticím momentem 34 Nm 
a otáčkami 1400 ot./min na 2. stupni. 
To jsou parametry, kterými se až dosud 
vyznačovaly většinou jen těžší a větší 
akušroubováky. Při vrtání a šroubování 
vrutů až do velikosti 6x120 mm nabízí 
dvourychlostní šroubovák sílu, krouti
cí moment a dlouhodobý výkon, který 
je docela úspěchem pro stroj ve třídě 
10,8 V.
Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a vy
soký výkon dělají z A10 M všestranného 
pomocníka. Do rychlovýměnného sklí
čidla s upínáním 1–10 mm lze upnout 
vrtáky do ocele do 10 mm a vrtáky do 
dřeva do 22 mm. Tímto se MAFELL 
A10 M hodí pro použití jak na stavbě, 
tak i v dílně. Nízká hmotnost 800 g 
usnadňuje práce nad hlavou – například 

při montáži stropní konstrukce nebo při 
pracích se sádrokartonovými deskami. 
Díky rychlovýměnnému systému je velmi 
rychlá a snadná výměna mezi držákem 
bitů, sklíčidlem nebo úhlovým nástav
cem. Nástavec umožňuje přesnou mon
táž (nasazení a přesné dotažení šroubu 
v rovině povrchu materiálu) i v těžce 
dostupných místech. V úzkých prosto
rech, např. při montáži skříňového ná
bytku, ocení řemeslníci kompaktní pro
vedení stroje s délkou pouze 122 mm. 
Rychlovýměnné sklíčidlo se odejme 
a bit se zastrčí přímo do magnetického 
šestihranu vřetena.
Praktické detaily, jako např. LEDka pří
mo pod sklíčidlem, spona na opasek, 
kterou lze bez nářadí umístit na levou 
nebo pravou stranu stroje, a držák 
bitů dále ulehčují práci s kompaktním 
akušroubovákem.
Aby i při sériové výrobě byl zajištěn dosta
tek energie, nabízí MAFELL akušroubo
vák A10 M s akumulátorem PowerTank 
10 M 22 (2,0 Ah), PowerTank 10 M 43 

(4,0 Ah) a rychlonabíjecí stanicí APS 
10 M. Vše, včetně úhlového nástavce 
a rychloupínacího sklíčidla, je bezpečně 
uložené v praktickém a robustním kufru 
MAFELL MAX 1.

Výkonné akušroubováky 
pro tesaře a truhláře

Akušroubovák MAFELL A18 M bl a vrta
cí příklepový akušroubovák ASB18 M bl 
spojují přesvědčivý výkon s nízkou hmot
ností a kompaktním provedením. Jsou 
optimalizovány pro zvláštní požadavky 
v dřevostavbách a přesvědčí s největším 
možným nastavením krouticího momen
tu na trhu. Srdcem nového akušroubo
váku je bezuhlíkový motor, vyznačující 
se hlavně vysokým stupněm účinnosti, 
který je prakticky neopotřebitelný. Silné 
pakety získávají proud z vysokovýkon
ných liion baterií nejnovější generace 
– a to s výkonem 72 Wh (4,0 Ah) nebo 
94 Wh (5,2 Ah). Tesařům a dřevostav
bařům MAFELL tímto nyní nabízí výko

Kompaktnost, silný výkon, nízká hmotnost a dobrá ergonomie 
padnoucí přesně do ruky. To jsou typické znaky nové generace bez
uhlíkových akumulátorových vrtacích šroubováků A10 M, A18 M bl 
a ASB18 M bl firmy MAFELL, které budou mít svoji světovou premiéru 
na letošním veletrhu LIGNA v Hannoveru (v hale 15, stánek F14).

Inteligentní tahouni značky MAFELL

Vrtací akumulátorový šroubovák A10 M 
má pracovní délku jen 122 mm

S baterií 43 Wh (4,0 Ah) je akušroubovák A10 M ideálním montážním nářadím pro 
tesaře, truhláře a montážní pracovníky
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nové vlastnosti síťových strojů i v oblasti 
aku šroubováků. 
Akumulátor PowerTank umožňuje velmi 
dlouhou pracovní dobu na jedno nabití. 
Pomocí nabíječky APS 18 M ho lze bě
hem krátké doby nabít na plnou kapaci
tu. Pro možnost nepřerušované práce 
jsou vrtací a příklepové akušroubováky 
MAFELL standardně dodávány se dvě
ma akumulátory PowerTank.
Vysoký nastavitelný krouticí moment vr
tacích akušroubováků v maximální hod
notě 30 Nm při šroubování do měkkých 
materiálů je nejen měřitelný, ale i citelný. 
I vruty do dřeva o velikosti 10x400 mm je 
takto možno přesně a bezpečně zašrou
bovat. V režimu vrtání je pro „měkké“ 
šrou bování (například do dřeva) k dispo
zici krouticí moment 44 Nm a v případě 
„tvrdého“ šroubování (například do kovu) 
90 Nm.
Flexibilitu nářadí zvyšují tři způsoby po
užití. Inteligentní elektronika umožňuje 
stlačením tlačítka přeřazení mezi pracov
ními režimy vrtání, příklep a přednasta
vený krouticí moment. Uživatel rovněž 
pomocí rychlovýměnného systému pro 
sklíčidlo, držák bitů a úhlový nástavec 
šetří čas při opakujících se činnostech. 
Řemeslníci, kteří se při rekonstrukcích 
často potýkají s vyšroubováváním starých 
„zatuhlých“ šroubů a vrutů, ocení funkci 
příklepu. Navíc tato funkce usnadňuje 
polohování a počáteční upevnění vrutů 
na hladkých plochách, čímž zabraňuje 
nechtěnému sklouznutí a poškrábání po
vrchu. Elektronická spojka krouticího mo
mentu dále zjednoduší nasazení a přesné 
zašroubování vrutů s malým průměrem do 
roviny povrchu. Otáčky a krouticí moment 
se přitom v prvních čtyřech stupních krou
ticího momentu nastavují automaticky pro 
optimální zašroubování.
Elektronika nejen že umožňuje přesnou 
a lehkou práci, ale také chrání proti zra

nění. Pokud se nástroj při vrtání nebo 
šroubování v materiálu zasekne, akušrou
bovák okamžitě vypne a tato ochrana 
proti zpětnému rázu zabrání často bo
lestivému zkroucení zápěstí nebo ruky. 
Elektronika dále neustále kontroluje 
teplotu, proud a napětí akušroubováku. 
Tím jsou vysokohodnotné liion články 
akumulátoru chráněny před přetížením 
a jejich životnost se znatelně zvýší.
Nová generace vrtacích akušroubová
ků se nevyznačuje jen vytrvalostí, silou 
a inteligentní elektronikou. Řemeslníci 
ocení také nízkou hmotnost 1,7/1,8 kg, 
a to včetně akumulátoru. Rychloupínací 
sklíčidlo s rozsahem upínání 1,5–13 
mm je určeno pro vrtáky až do průměru 
13 mm do ocele a 50 mm do dřeva. 
V případě potřeby je možné pracovat 
i bez sklíčidla, čímž se zkrátí délka stro
je pro práce v úzkých prostorech.

Pomocí volitelného násobiče je možné 
ztrojnásobit krouticí moment pro bez
problémové zašroubování i velkých vru
tů o rozměrech 12x500 mm. Pro kolmé 
vrtání i do trámů s velkým průřezem je 
upínací krk akušroubováku přizpůsoben 
k upnutí do vrtacího stojanu MAFELL 
BST. Další prvky, jako je LED svítilna 
s pohybovými senzory, zleva či zprava 
upínatelná spona na opasek a dva držáky 
pro bity, dále usnadňují práci s akušrou
bováky MAFELL. 
Jak již bylo uvedeno, akušroubovák 
ASB18 M bl nabízí navíc funkci příklepu, 
která se využije hlavně při vrtání do be
tonu a tvrdých zdících materiálů. Přitom 
je pouze o 100 g těžší a o 22 mm delší 
než akušroubovák A18 M bl.
MAFELL nabízí oba akušroubováky 
v praktickém, robustním kufru MAFELL 
MAX 2 s možností spojení s dalšími kufry. 
Součástí setu je rychloupínací sklíčidlo, 
rychloupínací držák na bity, dva aku
mulátory PowerTank 18 M 72, nabíjecí 
stanice APS 18 M a přídavná rukojeť. 
Ještě více výkonu a možností použití 
nabízí varianta s rychlovýměnným úhlo
vým nástavcem a dvěma akumulátory 
PowerTank 18 M 94.
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Vysoký, nastavitelný točivý moment umožňuje zašroubovat tesařské vruty až do 
velikosti 10x400 mm nebo vrtat otvory do dřeva o průměru až 50 mm

Vrtací akušroubovák A18 M bl a příklepový akušroubovák ASB18 M bl
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