
DM 5/2017 15

technologie – inzerce

Pozice dřevovláknitých izolačních desek 
na trhu neustále roste, a to v různých 
aplikacích – nejen pro izolaci dřevosta
veb s rámovou konstrukcí. Nejnovější ně
mecký předpis pro úsporu energie EnEV 
2016 posouvá trend směrem k 240 mm 
tlusté izolaci, kterou je obtížné přesně 
řezat s běžnými kotoučovými pilami, pře
nosnými pásovými pilami nebo speciál
ními řezacími systémy, zejména při práci 
na lešení nebo na střeše. Nedostatek 
přesnosti při řezání nevyhnutelně vede 
k vzniku tepelných mostů a může v ko
nečném důsledku způsobovat konden
zaci par, přístup vlhkosti do konstrukce 
a také tvorbu plísní.

Ekologické kredity izolačních materiá
lů na bázi dřevních vláken jsou široce 
uznávány s ohledem na jejich vynikající 
tepelné vlastnosti, které nejenže v zimě 
snižují tepelné ztráty a v létě tepelné zis
ky, ale také regulují vlhkost budovy. Aby 
stavitelé mohli řezat tlusté obnovitelné 
izolační desky snadněji, zavedl Mafell, 
jako přední inovátor v oblasti ručních 
dřevoobráběcích strojů, bezprecedentní 
technologii založenou na řezacím drátu 
s 23 mističkami.
Ve srovnání s obvyklým řešením s pilo
vými kotouči nebo řetězovými soupra
vami tato inovace nabízí uživatelům dvě 
zásadní výhody:

	Provádí velmi přesné řezy v dřevovlák
nitých izolačních deskách s vysokou 
hustotou od 140 kg/m3, používaných 
na izolace střech a stěn

	Nový systém umožňuje vyřezávání 
rohů a zářezů. Ty jsou obvykle zapotře
bí při montáži izolačních desek kolem 
střešních oken, vikýřů a komínů. Je ale 
rovněž možné snadno řezat jakýkoliv 
jiný tvar (ostrohranný, zaoblený nebo 
kulatý), například jeli třeba se přizpů
sobit vaznicím, krokvím nebo vedené
mu potrubí či rourám. Pro tyto účely 
lze pilu naklonit dozadu pod úhlem až 
45° a pro provádění pokosových řezů 
až do 60° na stranu

Uhlíkový rozvírací klín: 
lehký a tvrdý

Nová pila Mafell DSS 300 cc je schop
ná řezat tlusté, vysoce pevné dřevovlák
nité izolační desky na precizní úrovni, 
která je tradičně spojována se jménem 

firmy. Vysoké preciznosti je dosaže
no unikátní kombinací materiálových 
vlastností, a to jak řezacího drátu, tak 
rozvíracího klínu. Drát je vyroben ze 
speciální tepelně upravené oceli, která 
snižuje opotřebení a nabízí velmi dlou
hou životnost. Rozvírací klín, vyrobený 
ze speciálního uhlíku, který je o 60 % 
pevnější než konvenční ocel, zajišťuje 
přesný a rovnoměrný řezný výkon.

Lehká konstrukce

Snadná manipulace – včetně případů, 
kdy se pracuje na plošině nebo na le
šení – byla pro konstruktéry hlavním kri
tériem. Stroje Mafell jsou známé také 
pro svou vysokou výkonnost a odolnost. 
Tento stroj udržuje tyto standardy spolu 
se snadnou obsluhu, a to díky použití 
lehkých materiálů, jako jsou hořčíkové 
odlitky a uhlík, které udržují hmotnost 
do 8,2 kg.

Společnost	 MAFELL	 na	 veletrhu	 LIGNA	 v	 Hannoveru	 (22.–
26.	5.	2017)	ve	světové	premiéře	představí	globálně	unikátní	ře-
šení	pro	provádění	precizních	řezů	tlaku	odolných	dřevovláknitých	
izolačních	desek	do	tloušťky	300	mm	pomocí	ručního	přenosného	
stroje.	Řezací	drát	nové	pily	DSS 300 cc	umožňuje	obsluze	řezat	
desky	pomocí	vodicí	kolejnice	nebo	od	ruky	s	takovou	přesností	
a	kvalitou,	že	vznik	tepelných	mostů	a	dodatečné	vyplňování	mezer	
jsou	vyloučeny.

Precizní řezání s řezacím drátem
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Pila Mafell DSS 300 cc s řezacím drátem 
pro řezání až 300 mm tlustých dřevo-
vláknitých izolačních desek
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