Isoleringsmaterialewiresagsystem
DSS 300 cc

Presis, ren, allsidig:
Det nye wiresagsystemet
dra MAFELL.
PRESISE: OPP TIL 300 MM SNITTDYBDE
Takket være perfekt samspill
mellom alle systemkomponentene
og de innovative detaljløsningene,
som sagwiren, karbon-føringskile
og sponfjerner, oppnås en høypresis
snittkvalitet.
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HELT RENT: VOLUMSUGEREN S 200
Ved bearbeiding av isolasjonsmaterialer av trefiber, utvikles det
ekstremt store mengder støv og
spon. S 200 suger opp opptil 90%
av utviklet volum, uten problemer.

Med DSS 300 cc tilbyr MAFELL et enestående wiresagsystem for bearbeiding av trykkfaste og fleksible isolasjonsmaterialer av trefiber. Det
presise og passnøyaktige arbeidsresultatet forbedrer isolasjonsevnen,
reduserer dannelsen av kuldebroer og derved også byggeskader. På
den måte bidrar DSS 300 cc vesentlig til lønnsomt og høyeffektivt
isoleringsarbeid.

ALLSIDIG: SAGBORDET ST 1700 VARIO
Uansett om det sages på langs, på
tvers eller på skrå: Det pluggbare
systemet for trykkfaste og fleksible
isolasjonsmaterialer kan tilpasses
individuelt for alle sagesituasjoner.
Også på stillaset.
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For alle situasjoner, den riktige
løsningen: DSS 300 cc.

VINKELSNITT I LANGSGÅENDE OG TVERRGÅENDE RETNING

Så enkelt er det:

Skyv inn skinnefest på begge
endene av føringsskinnen, legg på
og trykk spissene inn i materialet.
Sett på glidere og DSS 300 cc,
sag i vei og du er ferdig.

FLEKSIBLE
ISOLASJONSMATERIALER

Med DSS 300 cc kan også
fleksible materialer, for
eksempel isolasjonsmatter for
fagverk/loft, behandles raskt
og effektivt.

MATERIALER
Isolasjonsplater av trefiber
– trykkfast
– fleksiblel
PUR-hardskum
(uten underspenningsbane)
Styropor EPS, Styrodur XPS

SKRÅVINKLET SNITT

Så enkelt er det:

For nøyaktige skråsnitt kan
DSS 300 cc stilles inn trinnløst
til 60° med en skala. Snittet kan
deretter utføres med ekstra anlegg
på eller ved siden av føringsskinnen.
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Takket være perfekt samspill mellom alle systemkomponentene og
de innovative detaljløsningene, som sagwiren, karbon-føringskile og
sponfjerner, oppnås en høypresis snittkvalitet.

VINDUSUTKAPP

Så enkelt er det:
Fest føringsskinnen på langsiden
av utkappet.
Den korte siden som
frihåndsnitt etter oppmerking
Langsiden som styrt snitt med
grunnplaten på tvers av føringsskinnen.

GAVLER | PIPELØP

FRIFORMSNITT

Så enkelt er det:

ta av tannreimen og senk styrerullen. Ved hjelp av den enestående
sagwiren kapper DSS 300 cc
neste uten begrensninger i alle
retninger.

Så enkelt er det:

Sagwiren og karbon-føringskilen
kan svinges bakover opp til 45°.
På den måten kan også hjørnesnitt med skråvinkel foretas,
f.eks. for gavler/karnapper eller
pipeløp.
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Isolasjonsmateriale-wiresag DSS 300 cc.

2-DIMENSJONALT
SVINGBAR

DSS 300 cc gir mulighet for
skråvinkel opp til 60°. Sagwire
og spaltekile kan også svinges
opp til 45° tilbake.

KARBONFØRINGSKILE

Hightech pur – karbon-føringskilen på DSS 300 cc. Kun ved
hjelp av den ekstreme bøyestivheten fra karbonfibre og
strikketeknikk kunne den nødvendige presisjonen oppnås. Og
med redusert vekt for optimal
håndterbarhet.

KABELHOLDER

WIRESTRAMMING

Strømkabelen kan festes på
huset. For komfortabelt og
trygt arbeid ved friformsnitt og
skråstilt sagenhet.
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Det automatiske systemet for
stramming av wiren sørger
for kontinuerlig stramming og
perfekt snittkvalitet – uten tidkrevende etterstramming.

DSS 300 cc er spesialisten ved bearbeiding av isolasjonsmaterialer av
trefiber. Den ekstremt lette og meget stive konstruksjonen av føringskilen av karbon gir en presisjon som hittil har vært uoppnåelig. I system
sammen med volumsugeren S 200 og sagbordet ST 1700 blir det et
uslåelig team.

AVTAGBART EKTRA ANLEGG / GLIDESTYKKE
Tre funksjoner i ett:
1. som ekstra anleggsflate for å gi
større grunnflate
2. føring av skinneinnsats på høyre
snittside
3. høydeutjevning (glidestykke) for
skinneinnsats
Det ekstra anlegget er utstyrt med
en rissindikator for den aktuelle
snittsituasjonen.

CUPREX HØYEFFEKTMOTOR står for komprimert
effekt og høy trekkraft.

WIRESTYRERULLE
Wirestyrerullen har en to-delt
holder for sag- og drivelementer.
I tillegg forhindrer sponfjerneren
oppe og nede på hjulet avlagring
av spon og bidrar til nøyaktig
wireføring.

SAGWIRE
De enestående sagtennene på
sagwiren er konstruert spesielt
for å kunne kappe i alle retninger.
Spesialverktøyet er utstyrt med
henholdsvis 23 sagtenner og
drivelementer.

DOBBELT-TANNREIM
Ryddereimene transporterer
spon og støv fra sagsporet og
forbedrer derved resultatet av
støvsugingen og snittpresisjonen.

Lønnsomhet
Med endringer i forskriftene for energivennlighet, som f.eks

Også tidkrevende bearbeiding med f.eks. doble lag

de tyske reglene (EnEV), blir det tatt i bruk stadis større

med lavere materialtykkelse er det vanskelig å oppnå

tykkelser av isolasjonsmaterialene. Spesielt behandling av

lønnsomhet med.

økologiske isolasjonsmaterialer av trefiber er komplisert og
meget tidkrevende ved bruk av vanlige verktøy.

Helt nye forutsetninger skapes av DSS 300 cc, med innovative løsninger for presist, rent, allsidig og lønnsomt

Manglende dimensjonsnøyaktighet kan lett føre til kul-

arbeid.

debroer, dårlig isolasjonevne og kvalitetsmangler, som
fører til garantikrav som byggherren kan gjøre gjeldende.
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Sagbordet ST 1700 Vario
og volumsuger S 200.

MONTERINGSVARIANTER
Støtterør av aluminium kan settes inn separat i et fordefinert hullmønster, og gir derved alltid det perfekte underlag for alle sagsituasjoner.
Langsgående snitt

TRANSPORTILSTAND

Samtlige komponenter kan
lagres inne i ST 1700 Vario for
enkel transport.
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Tverrgående snitt

Diagonalsnitt

Fleksible isolasonssmaterialer

Med riktig tilbehør er mulighetene for presis bearbeiding av isolasjonsmaterialer nesten ubegrenset. Det kompakte og ekstremt fleksible
sagbordet gir mulighet for maksimal presisjon – også ved lange snitt.
Den effektsterke volumsugeren gjør arbeidet mer behagelig, og gir
klare fordeler ved håndteringen.

PARKERINGSSTASJON

For parallellanslag og/eller
undergrepsanslag

BAJONETTLÅS OG
KNEKKBESKYTTELSE
Den vertikale bajonettlåsen og
den ekstra sikringen sørger for
en praktisk slangetilkobling.
Knekk av slangen forhindres av
den medfølgende knekkbeskyttelsen.

HÅNDTAK
Gir enklere transport og kan
brukes for løfting med kran.

STANDARD SUGER
S 35 M

MASKINHOLDER

STORE VOLUMER
Med maskinholderen S200-MH
kan DSS 300 cc enten settes på
volumsugeren eller – ved hjelp av
stillasklemmer – trygt monteres
også for bruk på stillaser.

Oppsamlingsvolumet på sugeren
er på 200 liter. Spon samles
opp i en gjenbrukbar tekstilsekk med inspeksjonsvindu og
indikator for fyllingsnivå.

En 35 liters beholder er del av
leveransen av S 200. Med den
får du et fullverdig sugeapparat med alle fordelene som
Permanent Clean, nanobelagt
hovedfilter og intelligent sensorteknikk iPulse.
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Tekniske data og tilbehør.

Isolasjonmateriale-wiresag DSS 300cc
Tekniske data

Sagbord ST 1700 Vario

Volumsuger S 200

Tekniske data

Snittdybde

306 mm

Snittdybde ved 45°

206,5 mm

Snittdybde ved 60°

142 mm

Dimensjoner (lengde x bredde)
Arbeidshøyde
Vekt

Tekniske data
1.724 x 753 mm

Beholdervolum

200 Lite

691 mm

Avsugsstuss Ø

66/58 mm

37 kg

Nominelt effektopptak

Svingområde

60°

Vekt

Svingområde bakover

45°

Universalmotor

Nominelt tomgangsturtall

8,25 kg

Universalmotor

230 V/50 Hz

Snittbredde

6 mm

Avsugstilkobling

Leveringsomfang

Ø 35 mm

Best. nr. 919601

sagwire, 6 mm bred
dobbelt-tannreim
ekstraanlegg/glidestykke
strømkabel 4 m
Kabelfeste K-Fix
Transportkoffert

Leveringsomfang
10 stk.
2 stk.
6 stk.
4 stk.

Aluminium støtterør
Holder stor
Holder liten
Anslagsbolter

Best. nr. 91A601

Leveringsomfang

Transportkoffert

Best. nr. 91A301

1 stk. Sugeapparat S 35 M
1	Sugeslange 4 m, Ø 27 mm,
Mykkonus Ø 35 mm,
Torsjonsledd, Ø 66 mm,
Bajonettlås, antistatisk
1 Foldefilter-kassett, 1 par
(Polyester nanobelagt)
1 PE-avfallssekk FB 35
1 Strømkabel 8 m
1 Beholder 35 l
1 stk. Beholder 200 l
2 stk. Sponsekk S 200
1 stk. Sugerholder
1 stk. Knekkbeskyttelse
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230 V/50 Hz

1.800 W

Vekt

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

38 kg

4.700 1/min

Nominelt effektopptak

2
1
1
1
2
1

1.400 W

Med den nye DSS 300 cc har du perfekt utrustning for kravene til
bearbeiding av et mangfold av isolasjonsmaterialer. Det spesielt
avstemte tilbehøret gir mulighet for høypresist, raskt og rent arbeid.

Sagwire DSS-SR
1 stykk Sagwire DSS-SR
1 stykk deksel styrehjul
2 stykk hjulryddere
Best. nr. 206370

Maskinholder
1 stykk

Best. nr. 207164

Sponsekk S 200
2 stykk		

Best. nr. 093791

Hetter
F-EK
2 stykk		

Dobbelt-tannreim
Best. nr. 206371

1 stykk

Spennfeste F-FIX
Best. nr. 206760

2 stykk

Føringsskinne F
Betegnelse
F 80
F 110
F 160
F 210
F 310

Lengde i m Best. nr.
0,80 m
204380
1,10 m
204381
1,60 m
204365
2,10 m
204382
3,10 m
204383

Festeprofil
F-HP 6,8M
Best. nr. 205400

Føringsenhet
ST-FE 200
Inkl. føringsskinne, snslagsvinkel og
tilleggsholder.
Best. nr. 207277

6,8 m langt

1 stykk

Best. nr. 205323

Kabelfeste K-FIX
2 stykk

Best. nr. 206369

Skjøtestykke F-VS
for å forbinde to føringsskinner		
		 Best. nr. 204363

Tvinge
F-SZ 100MM
Best. nr. 204376

Rivebeskyttelse
F-SS 3,4M
3,4 m langt		

Parallellanslag

Best. nr. 204375

2 stykk, for feste av skinnen på
arbeidsstykket
Best. nr .205399

Underanslag
1 stykk

Best. nr. 205166

Beholder 200 l
1 stykk Knekkbeskyttelse og 2 stk.
sponsekk S 200
Best. nr. 206869

Vinkelanslag F-WA
Best. nr. 205357

Väska till styrskena
Veske for føringsskinner
F 160
for føringsskinner opp til 1,6 m
lengde		 Best. nr.204626
Veskesett med
føringsskinner
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ veske for føringsskinner
Best. nr.204805
Veskesett med
føringsskinner
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS
+ 2 x F-SZ 100MM
+ veske for føringsskinner
Best. nr.204749
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For å utvikle et bedre verktøy, går vi ved MAFELL
ofte en spesiell vei. Vi endrer vårt perspektiv
og tenker på deler av verktøyet på en ny måte.
Samtidig som vi alltid har øye på kravene til trehåndverket.
Fra denne tenkemåten i tillegg til en fremragende material- og produksjonskvalitet
oppstår gang på gang forbløffende løsninger.
For eksempel når det gjelder funksjonalitet og
brukerkomfort. Vårt krav er at du ved arbeidet
ikke skal måtte tenke på verktøyet. Rett og slett
fordi, vi ved MAFELL allerede har gjort dette
tilstrekkelig. Du gjør jobben din – og for alt annet gjelder:

Din MAFELL-forhandler – vår distributør:

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf · Tyskland · Telefon +49 7423 812-109
Faks +49 7423 812-102 · E-post export@mafell.de · www.mafell.no

Forbehold om konstruksjonsendringer og endringer i leveringsformat · Best.nr. 903062 · 06/17 · Printed in Germany

Follow your instinct.

