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Společnost Mafell představí na veletrhu WOOD-TEC nový ruční zkra-
covací systém KSS 50 cc (se síťovým připojením) a jeho akumulá-
torovou variantu KSS 50 18M bl jako nástupce známých modelů 
KSS 400 a KSS 400 36B. Nyní tak firma nabízí nejrozsáhlejší řadu 
jednoručních zkracovacích systémů na trhu, zahrnující sedm strojů 
s řeznou hloubkou od 40 mm až do 82 mm, a to v obou variantách 
napájení. Model KSS 50 18M bl je jako první vybaven nejnovější aku-
mulátorovou technologií LiHD dodávající 99 Wh elektrické energie 
a nabízí tak výkon, kterým doposud disponovaly jen síťové stroje.

Nové MAFELL ruční kotoučové a kapovací pily 
s LiHD akumulátory

Zkracovací systém dále nabízí působi-
vou řadu praktických funkcí pro přes-
nost a rychlost při práci. Ukazatel řezu 
se automaticky přizpůsobuje sklonu 
pilového kotouče. 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.
S přesností souvisí také jedinečný, in-
teligentní světelný LED-systém. Podle 
okolního světla a reflexnosti povrchu 
reguluje samostatně intenzitu osvětle-
ní. To umožňuje v každé situaci pohled 

na rysku a kotouč bez oslnění a stínů. 
Ve vypnutém stavu jsou obě ledky více-
méně neviditelně schované v ochran-
ném krytu. Při zapnutí stroje se aktivu-
je světlo a svítí až 10 vteřin po vypnutí. 
Pokud se pila do 5 minut po vypnutí 
pohne, aktivuje se světlo samostatně. 
Světlo se dá i vypnout.
Pily KSS 50 cc a KSS 50 18M bl mo-
hou provádět příčné a pokosové řezy 
s vodicí lištou až do hloubky 52 mm. 
Při práci na stavbě tesaři nebo truhláři 
ocení relativně nízkou hmotnost 5,4 kg 
(5,6 kg u akumulátorové verze včetně 
baterie).
Stroj lze rychle a jednoduše odpojit od 
vodicí lišty stisknutím západky a používat 
ho jako standardní přenosnou kotoučo-
vou pilu pro šikmé i ponorné řezy, pro 

Inteligentní světelný LED-systém integro-
vaný v ochranném krytu

Ruční zkracovací systémy KSS 50 18M bl 
a KSS 50 cc
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podélné řezy či drážkování. Pro drážko-
vání může být pila opatřena paralelním 
pravítkem, vodicí kolejnicí F nebo pří-
savným systémem Aerofix F-AF.

Další novinkou v této kategorii ručního 
elektrického nářadí, kterou Mafell na 
WOOD-TECu představí, je přenosná 
kotoučová pila K 55 cc a její akumu-
látorová verze K 55 18M bl. K 55 cc 
je vybavena výkonným kompaktním 
1,3kW CUprex motorem a umožňuje 
podélné a příčné řezání až do hloubky 
58 mm (nebo 52 mm s vodicí lištou). 
Při úhlovém řezání s maximálním úhlem 
sklonu kotouče 45° dosahuje pila řezné 
hloubky 48 mm. Pro drážkování může 
být pila opatřena paralelním pravítkem, 
vodicí kolejnicí F nebo přísavným sys-
témem Aerofix F-AF.
K 55 cc váží pouhých 4,1 kg a její aku-
mulátorová „sestra“, vybavená novým 
akumulátorem LiHD (99 Wh), 4,2 kg.
A ještě na jednu věc je třeba upozornit: 
K 55 je uzpůso-
bena pro ře-
zání dřevo-
vláknitých 
izolačních 
desek, jež je 
náročné nejen 
kvůli požadova-
ným tloušť kám, 
ale zejména z hle-
diska odvádění třísek. 
U pil, které pro tuto činnost 
nejsou uzpůsobeny, dochází 
často k zahlcování odváděcí-
ho kanálku v krytu pilového 
kotouče a k jeho ucpá vání 
pilinami. U nových kotoučových 
pil Mafell je systém pro odvádění třísek 
upraven tak, že se kanál v krytu neucpá-
vá, a to ani při provádění ponorných řezů 
ve směru vláken u masivu.
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Nový LiHD akumulátor dodává 99 Wh elektrické energie a nabízí tak výkon, kterým 
doposud disponovaly jen síťové stroje

Přenosné kotoučové pily K 55 cc a K 55 18M bl
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