
Kapovací pilový systém  
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Jeden systém, pět pil, jeden kufr. KSS 300, 
jako kapovací pila, ponorná pila, kotoučová 
pila, nebo kotoučová pila s Flexi-lištou pro 
řezy s vedením.

V kombinaci se svinovací Flexi lištou nejsou 
přesné řezy s vedením žádným problémem. 

Perfektní dokončovací práce. Konstrukce pily 
dovoluje velmi lehce ručně odřezávat materiál 
ve vzdálenosti 13 mm od stěny.

Kapovací pilový systém KSS300: 
Malý stroj pro vysoké výkony



Gumová hrana
Gumová hrana je současně ryska 
a řezná hrana pro všechny řezy 
od 0° - 45°. Dále umožňuje čistý 
řez bez vytrhávání a orýsování. 

Systém naklápění
Bod naklápění se nachází na 
spodní straně lišty. Výhoda: 
stačí jen jeden ukazatel řezu 
pro všechny úhly, ať s lištou 
nebo bez lišty.

Rychloupínání
Pilu lze odtlačením záklopky 
jednoduše odpojit od lišty. 
Pila je vybavena veškerými  
funkcemi pil série MAFELL KSP.

Úchytka kabelu
Tato úchytka zabraňuje dření 
kabelu o hranu lišty, umožňuje 
volnou ruku a tím i větší 
bezpečnost.

Ochrana proti znovu  
zapnutí
Zabraňuje omylnému znovu 
zapnutí pily. Díky centrální 
pozice optimální použití pro 
praváky i leváky.

Kapovací systém KSS 300.
Při výstavbě interiéru je jedna věc nejdůležitější: přesnost. Per-
fektním ovládáním se soustředí KSS 300 na všechny důležité 
funkce. Pevným spojením pily s lištou vzniká vysoce funkční, 
jednoruční kapovací systém pro řezy pod úhlem. Pružina vrací 
pilu vždy do počáteční pozice.  Pila prořezu 42 mm má ve všech 
situacích vysoký výkon a je díky hořčíkovým dílům velmi lehká 
(2,6 kg) a ovladatelná. Vše dohromady v kompaktním kufru 
MAFELL- MAX znamená kompaktní systém, ideální pro všechny 
druhy řezů s lištou nebo bez lišty.

Zvláštní příslušenství
Daleko před ostatními: flexi lištu ze 
speciální ocele zabalíte,uspoříte 
místo a uděláte řezy do1,4 m zcela 
bez problémů.

Pro kapovací systém KSS 300 
existují tvrdokovové pilové kotouče 
pro podélné i přesné řezy.

Nastavení řezů pod úhlem
Díky pevnému dorazu, velké 
stupnici a přesně nastavitelnému 
dorazu umožňuje pila přesný řez 
pod úhlem.

Řezy pod úhlem
Všechny úhly od +45° do -60°  
lze velmi jednoduše řezat.
Nejvíce používané úhly jsou 
označeny na liště - umožňuje 
rychlou a přesnou práci.

Ponořovací systém s pohy-
blivým klínem FLIPPKEIL
Odstraňování klínů je minulost- 
jelikož klín této pily Mafell zůstává 
tam, kde má být: v pile.
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Kapovací pilový systém KSS 300 MaxiMAX v MAFELL-MAX   Obj.č. 916702
Kapovací pilový systém KSS 300 MidiMAX v MAFELL-MAX   Obj.č. 916701

Technické údaje
Hloubka řezu 0 – 40 mm
Hloubka řezu při 15° 0 – 38 mm
Hloubka řezu při 30° 0 – 34 mm
Hloubka řezu při 45° 0 – 27 mm
Hloubka řezu bez lišty 0 – 42 mm
Rozsah naklopení 0° - 45°
Délka řezu 292 mm u materiálu tloušťky 40 mm
Délka řezu 300 mm u materiálu tloušťky 20 mm
Rozměry včetně lišty 500 x 200 x 200 mm
Jmenovité otáčky 8800 ot./min
Jmenovitý výkon 900 W
Universální motor 230 V / 50 Hz
Hmotnost včetně lišty 3,2 kg

Rozsah dodávky     Obj. číslo
Flexi-lišta FX 140, 1,4 m dlouhá s vložkou proti vytrhávání třísek (jen u MaxiMAX) 204372
Upínací kostky ( jen u MaxiMAX )     203773
Pilový kotouč HM 120x1,2/1,8x20 Z 40, FZ/TR pro jemné řezy   092559
Paralelní doraz     203180
Odsávací hubice     203782
Šestihranný klíč 4 mm     093074
Přívodní kabel délky 4 m     087323

Příslušenství / nástroje     Obj. číslo
Flexi-lišta FX 140, 1,4 m dlouhá s vložkou proti vytrhávání třísek  204372
Šroubové svěrky pro upnutí lišty na obrobek   093281
Pilový kotouč HM 120x1,2/1,8x20 Z 24, WZ pro universální použití 092558 
Pilový kotouč HM 120x1,2/1,8x20 Z 40, FZ/TR pro jemné řezy   092559 
Pilový kotouč HM 120x1,2/1,8x20 Z 12, WZ pro podélné řezy   092560 
Pilový kotouč HM 120x1,2/1,8x20 Z 40, TR pro laminát   092559
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