
Odsávání
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Výborné pracovní výsledky umožňují čisté pracovní prostředí.
Průmyslové vysavače od MAFELL vytváří proto optimální 
předpoklady. Je jedno, zda vrtáte nebo zhotovujete otvor pro 
elektroinstalační krabici, frézujete drážky ve zdivu nebo brousíte 
laky. S tímto inovovaným průmyslovým vysavačem získáte na 
pracovišti a ve Vaší dílně patrnou úsporu času. Proto získáte 
nejen čisté pracovní,  ale především zdravé prostření. 
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Vlastnosti výrobku

• Vysavač třídy prachu M
• Automatické čištění filtru
• Antistatické provedení v dodávce

Oblasti použití

• Suché a mokré vysávání
• Odsávání pracovního odpadu
• Materiály např.: prach, špony, piliny

Popis výrobku

Pokud řežete, vrtáte nebo brousíte, pak potřebujete inovovaný vysavač 
MAFELL.

Mikroprocesorem řízená elektronika poskytuje pro všechny zařízení 
bezpečný a efektivní provoz. To zahrnuje stroj, odvod materiálu povolný 
soft-start a vypínací automatiku, která zaručí odsání materiálu z hadice 
po vypnutí stroje. Kromě toho může být prostřednictvím regulace otáček 
přizpůsobeno odpovídajícímu znečištění a průměru hadice.

Oba vysavače jsou testovány na třídu prach M a mohou být použity díky 
vysokému výkonu ve standardním průmyslu.

Vysoce výkonný motor ventilátoru s napojeným chlazením zajišťuje dlouhou 
životnost zařízení. Ideální pro mokré a suché vysávání.

MAFELL vysavače jsou se svou spínací automatikou vhodné pro 
elektronářadí od všech výrobců. Nabízí také varianty pro mokré odsávání.

Technické údaje S 25 M  S 50 M

Objem nádoby 25 l 50 l
Objem vody v nádobě 20 l 40 l
Odsávací hadice Ø 66/58 mm Ø 66/58 mm
Podtlak 248 mbar 248 mbar
Rozměry (Š x H x V) 500 x 405 x 565 mm 590 x 455 x 645 mm
Rychlost odsávání 220 m3/h 220 m3/h
Jmenovitý výkon 1200 W 1200 W
Hmotnost 13,2 kg 19,1 kg
Universální motor 230 V / 50 Hz  230 V / 50 Hz

Vybavení

Průmyslový vysavač S 25 M 919710
Průmyslový vysavač S 50 M 915901

Rozsah dodávky

1 Odsávací hadice 4 m 093684
 Ø 27 mm s kuželem 35 mm,
 Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, antistatická
1 Filtrační kazeta 093674
 1 pár, polyester (8600 cm²)
1 Držák MAX
1 Pojezdové držadlo (S 50 M)
1 Vlies filtrační sáček
 S 25 M 21 l použitelný objem
 S 50 M 45 l použitelný objem
1 Přívodní kabel délky 8 m (S 25 M) 176030
1 Přívodní kabel délky 8 m (S 50 M) 078207

Vysavače třídy M jsou vybaveny 
praktickou deskou pro upnutí 
MAFELL-MAX.

Průmyslový vysavač

S 25 M / S 50 M

  PG A
  Ceník strana 23

Praktická odsávací hadice s 
rychlým připojením k vysavači/ 
bajonetový systém s dodatečným 
zajištěním.

Jednoduché nastavení odsávacího 
režimu a průměru odsávací hadice na 
čelní straně vysavače.

Při nasávání pilin se zastaví 
ventilátor automaticky po 
dosažení maximální náplně nádoby.



133

M
A

F
E

L
L

O
s
ta

tn
í

Ř
e

z
á

n
í

B
ro

u
š
e

n
í

H
o

b
lo

vá
n
í

F
ré

zo
vá

n
í

O
d

s
á
vá

n
í

V
rt

á
n
í

Obraz Označení Obj. číslo

Odsávací hadice 4 m
Ø 21 mm s kuželem 35 mm, 
Odolná proto kroucení, 
Ø 66 mm bajonet, antistatická
 
Odsávací hadice 4 m
Ø 27 mm s kuželem 35 mm, 
Odolná proto kroucení, 
Ø 66 mm bajonet, antistatická
 
Odsávací hadice 5 m
Ø 35 mm s kuželem 35 mm, 
Odolná proto kroucení, 
Ø 66 mm bajonet, antistatická

093679

093684

093681

Odsávací hadice 4 m
Ø  27 mm s kuželem 35 mm, 
Odolná proto kroucení, 
Ø 66 mm bajonet, statická
 
Odsávací hadice 2,5 m
Ø 49 mm s kuželem 58 mm, 
Odolná proto kroucení,
Ø 66 mm bajonet, statická

 

093680

093682

Set pro ruční vysávání D 35

 

093718

MAFELL-MAX

 

095044

Filtrační kazeta
1 pár, polyester (8600 cm²)
 

093674

Elektronářadí v MAFELL-MAX 
se mohou jednoduše upnout 
na držák S 25 M, nebo na S 
50 M.

Držák MAFELL-MAX lze 
použít, jako podložka pro 
řezané materiály.

Čistá práce, spojení hadice 
se strojem pomocí kužele 35 
mm umožňuje také připojení 
ostatních zařízení.

Obraz Označení Obj. číslo

Vlies filtrační sáček
5 kusů, Objem:
21 litrů pro S 25 L / S 25 M

Vlies filtrační sáček
5 kusů, Objem:
45 litrů pro S 50 M

093719

093722

Redukce
58 / 35 mm

203602

Doporučení použití - odsávací hadice
Který průměr hadice patří na jaký stroj?

Nový, více efektivní filtrovací 
systém byl vyvinut pro 
elektronářadí.

Příslušenství / Nástroje

Průměr hadice

Typ stroje 21 mm 27 mm 35 mm 49 mm

P1 cc • •

KSS 300 • •

KSS 400 •

KSS 400 / 36 V •

KSS 80 Ec / 370 •

PSS 3100 SE •

MT 55 cc •

MS 55 •

MS 55 / 36 V •

KSP 40 Flexistem • •

KSP 55 F •

KSP 55 / 36 V •

KSP 65 F •

K 85 / K 85 Ec •

MKS 130 Ec •

MKS 145 / 165 Ec •

MKS 185 Ec •

Z 5 Ec •

ERIKA 60 E •1) •1) •

ERIKA 70 Ec •2) •2) •

ERIKA 85 Ec •3) •3) •

DD40 • •

UVA 115 E • •

EVA 150 E • •

MHU 82 • •

LNF 20 •

LO 50 E •

LO 65 Ec • •

NFU 32 •

MF 26 cc •3)

SKS 130 •

1) Redukce doporučena
2) Redukce doporučena, nebo odsávání jen na spodním odsávacím kanálu
3) Odsávací hadice LW 35,4 mm
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Vlastnosti výrobku

• Vysavač třídy prachu L
• Automatické čištění filtru
• Antistatické provedení v dodávce

Oblasti použití

• Suché a mokré vysávání
• Odsávání pracovního odpadu
• Materiály např.: prach, špony, piliny

Popis výrobku

Pokud řežete, vrtáte nebo brousíte, pak potřebujete inovovaný vysavač 
MAFELL.

Mikroprocesorem řízená elektronika poskytuje pro všechny zařízení 
bezpečný a efektivní provoz. To zahrnuje stroj, odvod materiálu povolný 
soft-start a vypínací automatiku, která zaručí odsání materiálu z hadice 
po vypnutí stroje. Kromě toho může být prostřednictvím regulace otáček 
přizpůsobeno odpovídajícímu znečištění a průměru hadice.

Průmyslový vysavač S 25 L je zkonstruován pro třídu prachu L. Je možné ho 
díky velké schopnosti odsávání (99%) použít pro standardní a průmyslové 
použití.

Vysoce výkonný motor ventilátoru s napojeným chlazením zajišťuje dlouhou 
životnost zařízení. Ideální pro mokré a suché vysávání.

MAFELL vysavače jsou se svou spínací automatikou vhodné pro elektronářadí
od všech výrobců. Nabízí také varianty pro mokré odsávání.

Technické údaje   S 25 L

Objem nádoby  25 l
Objem vody v nádobě  20 l
Odsávací hadice  Ø 66/58 mm
Podtlak  248 mbar
Rozměry (Š x H x V)  425 x 380 x 570 mm
Rychlost odsávání  220 m3/h
Jmenovitý výkon  1200 W
Hmotnost  13,2 kg
Universální motor   230 V / 50 Hz

Vybavení

Průmyslový vysavač S 25 L 919755

Rozsah dodávky

1 Odsávací hadice 4 m 093684
  Ø 27 mm s kuželem 35 mm, 
 Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, antistatická
1 Filtrační kazeta 093674
 1 pár, polyester (8600 cm²)
1 Vlies filtrační sáček
 21 l použitelný objem
1 Přívodní kabel délky 8 m 078207

Praktická odsávací hadice s 
rychlým připojením k vysavači/ 
bajonetový systém s dodatečným 
zajištěním.

Při nasávání pilin se zastaví 
ventilátor automaticky po 
dosažení maximální náplně nádoby.

Průmyslový vysavač

S 25 L

Snadno přístupné, na čelním panelu 
je vstupní a výstupní přepínač pro 
automatické pulsní čištění filtru/ 
vibrátory a regulátor otáček pro 
nastavení sacího výkonu.

  PG A
  Ceník strana 23

NOVINKA
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Obraz Označení Obj. číslo

Odsávací hadice 4 m
Ø 21 mm s kuželem 35 mm, 
Odolná proto kroucení, 
Ø 66 mm bajonet, antistatická
 
Odsávací hadice 4 m
Ø 27 mm s kuželem 35 mm, 
Odolná proto kroucení, 
Ø 66 mm bajonet, antistatická
 
Odsávací hadice 5 m
Ø 35 mm s kuželem 35 mm, 
Odolná proto kroucení, 
Ø 66 mm bajonet, antistatická

093679

093684

093681

Odsávací hadice 4 m
Ø  27 mm s kuželem 35 mm, 
Odolná proto kroucení, 
Ø 66 mm bajonet, statická 
 
Odsávací hadice 2,5 m
Ø 49 mm s kuželem 58 mm, 
Odolná proto kroucení,
Ø 66 mm bajonet, statická

 

093680

093682

Set pro ruční vysávání D 35

 

093718

Filtrační kazeta
1 pár, polyester (8600 cm²) 
 

093674

Vlies filtrační sáček
5 kusů, Objem:
21 litrů pro S 25 L

093719

Čistá práce, spojení hadice 
se strojem pomocí kužele 35 
mm umožňuje také připojení 
ostatních zařízení.

Obraz Označení Obj. číslo

Redukce
58 / 35 mm

203602

Doporučení použití - odsávací hadice
Který průměr hadice patří na jaký stroj?

Hadice je antistatická. Tím je 
uživatel chráněn proti úrazu 
elektrickým proudem a snižuje 
se přilnavost prachu v hadici.

Nový, více efektivní filtrovací 
systém byl vyvinut pro 
elektronářadí.

Nádoba o objemu 25 litrů je 
vyrobena ze speciální umělé 
hmoty, je odolná proti nárazu 
a dlouhodobě použitelná. 
Navíc je odolná proti korozi a 
rezistentní vůči kyselinám a 
louhům.

Průměr hadice

Typ stroje 21 mm 27 mm 35 mm 49 mm

P1 cc • •

KSS 300 • •

KSS 400 •

KSS 400 / 36 V •

KSS 80 Ec / 370 •

PSS 3100 SE •

MT 55 cc •

MS 55 •

MS 55 / 36 V •

KSP 40 Flexistem • •

KSP 55 F •

KSP 55 / 36 V •

KSP 65 F •

K 85 / K 85 Ec •

MKS 130 Ec •

MKS 145 / 165 Ec •

MKS 185 Ec •

Z 5 Ec •

ERIKA 60 E •1) •1) •

ERIKA 70 Ec •2) •2) •

ERIKA 85 Ec •3) •3) •

DD40 • •

UVA 115 E • •

EVA 150 E • •

MHU 82 • •

LNF 20 •

LO 50 E •

LO 65 Ec • •

NFU 32 •

MF 26 cc •3)

SKS 130 •

1) Redukce doporučena
2) Redukce doporučena, nebo odsávání jen na spodním odsávacím kanálu
3) Odsávací hadice LW 35,4 mm
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Průmyslový vysavač

S 35 M 

Vlastnosti výrobku

• Vysavač třídy prachu M
• Permanent Clean pro dlouhodobé práce bez přerušení
• Senzorová technika iPulse sleduje znečištění filtru
• Antistatické provedení v dodávce

Oblasti použití

• Suché a mokré vysávání
• Odsávání pracovního odpadu
• Materiály např.: prach, špony, piliny

Popis výrobku

Zcela nově vyvinutý vysavač S 35 M spojuje výjimečnou kvalitu odsávání s 
vysokým komfortem pro uživatele. Díky funkci Permanent Clean, nanopo-
vlaku na hlavním filtru a inteligentní senzorové technologii iPulse je možno 
bez problémů, stále a spolehlivě odsávat jakýkoliv prach třídy M.

Speciální senzorová technika kontroluje stav znečištění filtru. Výhodou je, 
že filtr je čištěn jen v případě nutnosti a ne v pevných intervalech, nebo po-
kud je ucpaná, nebo skříplá hadice.

MAFELL vysavače jsou se svou spínací automatikou vhodné pro 
elektronářadí od všech výrobců. Nabízí také varianty pro mokré odsávání.

Technické údaje   S 35 M

Objem nádoby  35 l
Objem vody v nádobě  22 l
Odsávací hadice  Ø 66/58 mm
Podtlak  248 mbar
Rozměry (Š x H x V)  500 x 405 x 570 mm
Rychlost odsávání  220 m3/h
Jmenovitý výkon  1400 W
Hmotnost  15 kg
Universální motor   230 V / 50 Hz

Vybavení

Průmyslový vysavač S 35 M 919725

Rozsah dodávky

1 Odsávací hadice 4 m 093684
  Ø 27 mm s kuželem 35 mm, 

Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, antistatická
1 Filtrační kazeta 093720
 1 pár, PE s Nano-povlakem (8600 cm²)
1 PE filtrační sáček FB 35
1 Přívodní kabel délky 8 m 176030

  PG A
  Ceník strana 23

Jednoduché nastavení odsávacího 
režimu a průměru odsávací hadice na 
čelní straně vysavače.

Díky speciálnímu povlaku, se filtr 
ještě méně zanáší. Kombinace 
s velmi efektivní technikou auto-
matického čištění filtru umožňuje 
stálé, bezproblémové odsávání 
jemného prachu.

Stálý provoz bez přestávek. Díky 
nejmodernější technice auto-
matického čištění filtru, je i v době 
čištění, stále vysoký výkon odsá-
vání k dispozici.

NOVINKA
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Obraz Označení Obj. číslo

Odsávací hadice 4 m
Ø 27 mm s kuželem 35 mm, 
Odolná proto kroucení, 
Ø 66 mm bajonet, antistatická
 
Odsávací hadice 5 m
Ø 35 mm s kuželem 35 mm, 
Odolná proto kroucení, 
Ø 66 mm bajonet, antistatická

093684

093681

Odsávací hadice 4 m
Ø 27 mm s kuželem 35 mm, 
Odolná proto kroucení, 
Ø 66 mm bajonet, statická 
 
Odsávací hadice 2,5 m
Ø 49 mm s kuželem 58 mm, 
Odolná proto kroucení,
Ø 66 mm bajonet, statická

 

093680

093682

Set pro ruční vysávání D 35

 

093718

Filtrační kazeta
1 pár, polyester (8600 cm²) 
 
Filtrační kazeta
1 pár, PE s Nano-povlakem 
(8600 cm²) 

093674

093720

Vlies filtrační sáček
5 kusů, Objem:
21 litrů pro S 35 M

093719

Obraz Označení Obj. číslo

PE filtrační sáček 
5 kusů, Objem:
21 litrů pro S 35 M

093721

Redukce
58 / 35 mm

203602

Doporučení použití - odsávací hadice
Který průměr hadice patří na jaký stroj?

Nízké nebezpečí, dvě kolečka 
vpředu a dvě velké kolečka 
vzadu umožňují mobilitu a 
bezpečnost vysavače.

Nádoba o objemu 35 litrů je 
vyrobena ze speciální umělé 
hmoty, je odolná proti nárazu 
a dlouhodobě použitelná. 
Navíc je odolná proti korozi a 
rezistentní vůči kyselinám a 
louhům.

Hadice má antistatické 
provedení, které zabraňuje, 
aby prach nezůstával v hadici.

Průměr hadice

Typ stroje 21 mm 27 mm 35 mm 49 mm

P1 cc • •

KSS 300 • •

KSS 400 •

KSS 400 / 36 V •

KSS 80 Ec / 370 •

PSS 3100 SE •

MT 55 cc •

MS 55 •

MS 55 / 36 V •

KSP 40 Flexistem • •

KSP 55 F •

KSP 55 / 36 V •

KSP 65 F •

K 85 / K 85 Ec •

MKS 130 Ec •

MKS 145 / 165 Ec •

MKS 185 Ec •

Z 5 Ec •

ERIKA 60 E •1) •1) •

ERIKA 70 Ec •2) •2) •

ERIKA 85 Ec •3) •3) •

DD40 • •

UVA 115 E • •

EVA 150 E • •

MHU 82 • •

LNF 20 •

LO 50 E •

LO 65 Ec • •

NFU 32 •

MF 26 cc •3)

SKS 130 •

1) Redukce doporučena
2) Redukce doporučena, nebo odsávání jen na spodním odsávacím kanálu
3) Odsávací hadice LW 35,4 mm
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MAFELL od strany 4 Řezání od strany 12

Hoblování od strany 92 Frézování od strany 100

Historie 4 – 5
Made in Germany 6
Stroje pro generace 7
Motorová generace 8
Školící centrum 9
Balíčky se zvýšenou hodnotou 10
MAFELL online 11

Jednoruční hoblík 94 – 95
Tesařský hoblík 96 – 99

Přesná listová pila 18 – 19
Kapovací-pilový systém 20 – 27
Deskový-pilový systém 28 – 29
Ponorná pila 30 – 31
Ruční kotoučová pila 32 – 45
Tesařská-ruční kotoučová pila 46 – 51
Tesařská-řetězová pila 52 – 55
Ruční pásová pila 56 – 57
Kotoučová pila se spodním tahem 58 – 65

Lamelovací frézka 102 – 103
Horní objížděcí frézka 104 – 107
Drážkovací frézka 108 – 109
Multifunkční frézka 110 – 113
Řetězová dlabačka na dveřní zámky 114 – 115
Drážkovací frézka 116 – 117
Sedlová frézka 118 – 119
Řetězová dlabačka 120 – 121
Drážkovací zařízení 122 – 127
Čepovací frézka 128 – 129

Piktogramy

1. Všeobecné
Tyto podmínky platí pro všechny exportní zakázky. Individuální dojednání má 
přednost. Všeobecné obchodní podmínky objednatele platí ale jen případě našeho 
vysloveného písemného souhlasu.

2. Nabídky
2.1 Naše nabídky jsou nezávazné a vstupují v platnost teprve ve chvíli námi 
písemně potvrzené objednávky.
2.2 S nabídkou spojené podklady, jako obrázky, výkresy, údaje o hmotnosti a 
mírách platí jen přibližně, pokud nejsou vysloveně označeny jsako závazné. Na 
nabídkách, výkresech a jiných podkladech si ponecháváme vlastnické a patentové 
práva, tyto podklady nesmí být poskytnuty třetím.

3. Dodávky
3.1 Naše písemné potvrzení objednávky je rozhodující pro obsah dodávky. K 
rozsahu dodávky patřící příslušenství je označeno v našich prodejních podkladech, 
popřípadě nabídkách. Odchylky na základě změn výrobků jsou vyhrazeny.
3.2 Vrácení zboží bez našeho předchozího závazku k příjmu se smí uskutečnit  
pouze s našim vysloveným souhlasem. Zásilky musí být zajištěny franko a za 
administrativní a zaskladnovací náklady fakturujeme Euro 20,-. Ponecháváme na
objednateli prokázat nižší náklady. Vracení elektrických/ elektronických komponentů 
je vyloučeno.
3.3 Námi dodané zboží smí být pouze s naším písemným souhlasem přímo nebo 
nepřímo exportováno do jiných zemí. Nedodržení tohoto stanovení vede k našemu 
oprávnění na odškodnění.

4. Dodací lhůta
4.1 Dodací lhůta začíná s odesláním potvrzení objednávky, ale ne dříve než 
dojdou podklady, povolení, uvolnění, případně částečná platba předem, které musí 
poskytnnout objednatel. Pokud je důvod pro nedodržení lhůty vyšší moc, například 
mobilizace, válka, vzbouření nebo podobné události, například stávka, prodlužuje se 
dodací lhůta úměrně.
4.2 Odškodnění na základě nedodržení dodacý lhůty je vyloučeno.

5. Přechod ručení
5.1 S našim odesláním zboží přechází ručení na objednatele, i když se jedná o 
ástečné dodávky nebo jsme převzali další služby, jako náklady na transport nebo 
dodání.
5.2 Pokud se odeslání zboží zpoždí z důvodů, za které zodpovídá objednatel, 
přechází na něj ručení od dne, kdy je zboží připraveno k odeslání.
5.3 Dílčí dodávky jsou přípustné.

6. Ceny a platby
6.1 Platné jsou ceny, které platí v den dodávky, navýšeny o daň z přidané hodnoty.
6.2 Při dodávkách malého množství nebo nízké hodnoty, pokud není důvodem 
dílčí dodávka, se fakturuje minimální hodnota 10.- Euro, navýšenou o daň z přidané 
hodnoty. Proto se doporučuje vystavit objednávky, které jsou alespoň nad touto 
hodnotou.  

6.3 Ceny jsou zásadně EXW, nebo prodejní sklad. Ceny, které se od tohoto lyší 
musí být zvláště oznámeny, popřípadě vysloveně ujednány.
6.4 Pokud se platby odloží nebo se uskuteční po době splatnnosti, můžeme pro 
dobu prodlení fakturovat úroky ve výši 4% nad úrok, aniž bychom museli urgovat 
platbu. Objednateli je přenecháno dokázát, že škoda byla nižší.
6.5 Máme právo dodávky na dobírku.

7. Platební podmínky
7.1 Naše požadavky jsou splatilné v Eurech do 30 dnů po vystavení faktury, 
nebo dle ujednání. Faktury na opravy jsou splatilné ihned, neto. Doba splatnosti je 
dodržena, když je nám valuta k dispozici na jedním z našich bankovních účt. Využití 
skonta je možné jen v případě, že neexistují žádné starší požadavky.
7.2 Příjem směnek a šeků je jen ve výši plnění, náklady na diskontaci a ztažení platí 
objednatel. Platbu směnkou je nutno předem vyjednat. Při platbě šek-směnka platí 
vlastnické ujednání do doby vyplacení směnky.
7.3 Při zásadním zhoršení majetkové situace objednatele jsou všechny závazky 
ihned splatilné.
7.4 Dodávky do zámořních zemí se uskutečnují pouze s neodvolatelným, 
potvrzeným akreditivem, platitelným u Dresdner Bank AG, filiála Freudenstadt, nebo 
při platbě předem.

8. Přechod vlastnictví
8.1 Do okamžiku zaplacení všech závazk, které vyplívají z daného obchodu, 
minulích a budoucích, nezávisle na právních základech, zůstává vlastnictví na 
dodaném zboží u nás. Pokud hodnota nám poskytnutých  zabezpečení úvazků 
překračuje hodnotu závazků o více než 20%, snížíme na základě požadavku 
objednatele odpovídající podíl dobrovoln.
8.2 Zboží v našem Vlastnictví smí obchodník prodat v obvyklém obchodu jen bez 
přechodu vlastnictví. Toto právo končí, pokud objednatel ukončil platbu. Objednatel 
nám už nyní předává všechny nároky a vedleší práva z prodeje. Nám poskytnuté 
nároky a práva slouží k zajištění všech nárok dle. 
8.1. Objednatel je oprávněn, inkasovat jemu předané závazky, pokud oprávnění 
neodvoláme. Objednatel nesmí požadavky použít v jiném smyslu, například předat 
třetím. Oprávnění inkasa je ukončeno i bez vysloveného ukončení, když objednavatel 
ukončí platby. Při ukončení inkasa objednatelem jsme oprávněni k inkasu závazk. 
Objednatel se zavazuje nám předat všechny informace, které jsou potřebné pro 
inkaso.
8.3 Zástava nebo Sicherungsúbereignung dodaného zboží jsou nepřípustné. 
V případě vybrání zástavy třetím musí být dodavatel bezprostředně informován.
8.4 Při nedodržení zásadních závazků ze smlouvy, hlavně prodlení v platb, máme 
po upozernění právo na vrácení zboží a objednatel má povinost, zboží vydat. Vrácení 
zboží, využití vlastnictví nebo využití zástavy nezaplaceného zboží neznamená 
odstup ze smlouvy. Toto platí jen v případě našeho vysloveného vyjádření.

9. Propočet
9.1 K propočtu může objednatel použít jen takové požadavky, které jsou nesporné 
nebo právně objasněny. Právo na zástavu nebo pozdržení zboží může uplatnit pouze, 
pokund požadavek je nesporně neboprávn odsouhlasen.
9.2 Máme oprávnění k propočtu našich požadavk oproti požadavkům objednatele.

10. Záruka
10.1 Uplatnujeme právo, chybné dodávky opravit nebo vyměnit. Všechny díly nebo 
služby budou neplatně opraveny, nov dodány nebo nově poskytnuty, které během 
12 měsíců- bez ohledu na čas použití- ode dne přechodu vlastnictví ztratí užitné 
vlastnosti z důvod, které vznikly před přechodem vlastnictví a nejsou jen nezávažné.
10.2 Záruční nároky končí po oznámení nároku a zákonem danném ase, nárok je 
třeba oznámit písemně bez prodlení.
10.3 Při záručním nároku smí platby objednatele být pozdrženy dodavatelem jen ve 
výši, která je úměrná k chybě výrobku. Pokud se jedná o smlouvu s obchodníkem, 
může objednatel pozdržet platbu jen v případě, že o reklamaci nejsou žádné 
pochybnosti.
10.4 Pro odstranění chyb je třeba nám dát přim ený as a příležitost. Pokud se toto 
nepřipustí, odpoutává nás to od povinosti záruky.
10.5 Pokud se nepodaří v nám danné době chybu opravit, může objednatel 
odstoupit od smlouvy nebo požádat o snížení ceny.
10.6 Záruka se nevstahuje na přirozené opotřebení nebo chyby, které vznikly 
po přechodu vlastnictví chybným nebo  nedůsledným použitím, přetížením, 
použitím nevhodných nástroj nebo na základě zvláštních externích vliv, se kterými 
se dle smlouvy nepočítá, nebo na chyby softwaru, které jsou neopakovatelné. 
Pokud objednatel nebo třetí osoba udělá neodborné změny nebo opravy na stroji, 
nevztahuje se na ně a na chyby, které takto vznikly, záruka.
10.7 Pro vylepšení, náhradní dodávku nebo náhradní výkon platí zákonná záruční 
doba, běží minimáln do ukončení původní záruční doby pro danou dodávku. Pro díly, 
které kvůli chyb nemohli být použity, se záruka prodlužuje o dobu vylepšení, náhradní 
dodávky nebo náhradního výkonu.
10.8 Zpětné zaslání reklamovaných stroj je franco. Zaslání opraveného stroje se 
fakturuje.
10.9 Pokud se během opravy ukáže, že chyba nespadá pod záruční podmínky, 
zaplatí objednatel vzniklé náklady.
10.10 K oprav chyb nejsme zavázáni, pokud objednatel neplní jeho platební závazky.
10.11 Lhůty stanovené v 10.1, 10.2 a 10.7 neplatí, pokud jsou zákonem stanoveny 
delší lhůty.
10.12 Další záruční nároky objednatele v i nám jsou vyloučeny, bod 11. (další ručení) 
je platný.

11. Další ručení
Nároky objednatele na náhradu škod, nezávisle na zákonném základ, hlavně z 
pozitivního porušení požadavk, z porušení poviností při projednání smlouvy nebo 
nepřípustnému jednání, nejsou akceptovány. Toto neplatí, pokud například na 
základ zákona o zárukách, nebo záměru, hrubé nedbalosti, chybějících přislíbených 
vlastností výrobku nebo neplnění zásadních poviností ze smlouvy platí nucené 
ručení. Náhrada škod při neplnění zásadních poviností je ohrazena na typické, 
předem předpokládatelné chyby, pokud byli udělány nezáměrn. Změna prokázání 
chyby k nevýhodě objednatele s těmito regulacemi není spojená.

12. Naše právo na odstup
12.1 Pokud se po uzavření smlouvy dozvíme, že se objednatel nachází v nepříznivé 
finanční situaci, můžeme požadovat garantie pro naší dodávku nebo od smlouvy 
odstoupit při účtování naších náklad.
12.2 Dále jsme oprávněni zcela nebo částečně při dodržení oznamovací lhůty 
od smlouvy odstoupit, pokud vzniknou nepředvidatelné podmínky ve smyslu 4.1, 
které nám nebo našim subdodavatelům znemožní, smlouvu splnit, nebo pokud se 
dodatečně zjistí, že smlouva nemůže být splněna.
12.3 Nárok na náhradu škod kvůli tomuto odstupu objednatel nemá.

13. Místo plnění a soudní místo
13.1 Místo plnění je D-78727 Oberndorf a. N.
13.2 Soudní místo je Amtsgericht Oberndorf, pop. Landgericht Rottweil.
13.3 Pro smluvní vztahy a jejich posouzení platí pouze německé právo.

14. Závazek
I při právní neplatnosti jednotlivých bodů zůstává smlouva v ostatních bodech 
závazná. Toto neplatí, pokud by platnost smlouvy znamenala neúměrnou tvrdost v 
i jedné ze stran.

11/2008

Obchodní podmínky

230 V
Stroj na střídavý proud- nebo univerzální motor.

400 V
Stroj pro napětí 400 V.

CUprex
Stroj je vybaven motorem CUprex, novým, 
vysokovýkonným motorem firmy MAFELL.

Odsávání
Napojení na odsávání prachu a pilin je ve 
standartním vybavení stroje.

Naklápěcí úhel 45°
Stroj lze naklopit minimálně 45°.

Naklápěcí úhel 60°
Stroj lze naklopit do 60°.

Oboustranné naklápění
Stroj lze naklopit oboustranně do 60°.

FLIPPKEIL
Tuto ruční kotoučovou pilu lze přesně 
ponořit bez demontáže rozpěrného klínu.

Vodící systém
K tomuto stroji jsou k dispozici vodicí lišty 
a pravítka různých rozměrů.

Vysoký výkon broušení
Vysoký výkon broušení díky silnému motoru 
a nejnovější techniky.



Abychom v MAFELL vyvinuli lepší nářadí, jdeme 
často zvláštní cestou: změníme naše stanovisko 
ohledně hlavních částí stroje, přemýšlíme zcela 
nově. Budoucí požadavky na dřevozpracující 
řemesla při tom máme vždy na mysli.

Tímto myšlením, společně s vynikající kvalitou při 
zpracování strojů a jejich materiálů, opakovaně 
vznikají překvapivá řešení. Například ohledně 
funkcionality a komfortu při použití. Náš cíl 
je, aby jste při Vaší práci nemuseli přemýšlet 
o stroji. Jednoduše proto, protože jsme my u 
MAFELL už dostatečně dlouho toto udělali. Vy 
děláte Vaší práci - a pro vše ostatní platí:

Follow your instinct.

Váš MAFELL – prodejce:

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a.N. · Germany · Telefon +49 7423 812-114
Fax +49 7423 812-102 · E-Mail mafell@mafell.de · www.mafell.com
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