Isoleringssåg med
sågvajer
DSS 300 cc

Exakt, rent, mångsidigt:
Det nya systemet med isoleringssåg
med sågvajer.
EXAKT: UPP TILL 300 MM SKÄRDJUP
Tack vare det perfekta samspelet
mellan alla systemkomponenter
och de innovativa detaljlösningarna
som sågvajer, styrkil i karbon och
spånutkastare uppnås en högexakt
snittkvalitet.
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RENT HELT ENKELT VOLYMDAMMSUGAREN S 200
Vid bearbetning av isoleringsmaterial i träfiber skapas mängder av
damm och spån. Dammsugaren S
200 suger utan ansträngning upp
närmare 90 % av volymen som
bildas.

Med DSS 300 cc erbjuder MAFELL ett unikt system med sågvajer för
bearbetning av lufttäta och flexibla isoleringsmaterial. De precisa och
exakt passande arbetsresultaten förbättrar isoleringsverkan, minskar
termiska bryggor och reducerar därmed byggskador. På så sätt bidrar
DSS 300 cc på ett avgörande sätt till en lönsamt utförande av högeffektiva isoleringsarbeten.

MÅNGSIDIG: SÅGBORDET ST 1700 VARIO
Tvär-, längs- eller lutande sågning:
Det stickbara lufttäta och flexibla
systemet kan anpassas individuellt
till varje kapningssituation. Även på
byggnadsställningar.
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Rätt lösning för varje situation:
DSS 300 cc.

VINKELKAPNING I LÄNGD- OCH TVÄRRIKTNIG

Så här enkelt är det:

Skjut in skenfixeringen vid styrskenans båda ändar, lägg ner den
och tryck in spetsarna i materialet.
Montera styrstycket, sätt fast DSS
300 cc såga - färdigt.

FLEXIBLA ISOLERINGSMATERIAL

Med DSS 300 cc kan även
flexibla material, till exempel för
isolering i fackverk bearbetas
snabbt och exakt.

MATERIAL
Isoleringsskivor i träfiber
– tryckfasta
– flexibla
PUR hårdskum
(utan underlagsduk)
Styropor EPS, Styrodur XPS

LUTNINGSKAPNING

Så här enkelt är det:

För exakt lutningskapning kan
DSS 300 cc med hjälp av en skala
ställas in steglöst upp till 60°.
Kapningen kan sedan utföras
med extrastöd på eller bredvid
styrskenan.
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Tack vare det perfekta samspelet mellan alla systemkomponenter
och de innovativa detaljlösningarna som sågvajer, styrkil i karbon
och spånutkastare uppnås en högexakt snittkvalitet.

UTSKÄRNING AV FÖNSTER

Så här enkelt är det:
Fäst styrskenan på utskärningens
långsida.
Kortsida som frihandskapning
efter ritsning
Långsida som styrd kapning
med basplattan tvärs emot styrskenan.

VINDSKUPA | SKORSTEN

FRIFROMSKAPNING

Så här enkelt är det:

Ta bort den dubbla kuggremmen
och sänk ner styrrullen. Tack vara
den unika sågvajern kapar DSS
300 cc nästan utan begränsningar
i alla riktningar.

Så här enkelt är det:

Sågvajer och styrkil i karbon kan
svängas bakåt upp till 45°. På så
sätt kan även hörn kapas med
lutning, t.ex. för vindskupor eller
skorstenar.
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DSS 300 cc såg med sågvajer för
isoleringsmaterial.

SVÄNGBAR I
2 DIMENSIONER

DSS 300 cc möjliggör lutningsvinklar upp till 60°.
Sågvajer och klyvkil kan
dessutom svängas bakåt upp
till 45°.

STYRKIL I KARBON

Ren hightech – styrkilen i karbon
på DSS 300 cc. Den nödvändiga precisionen uppnås först
med den extrema böjstyvheten
som fås genom karbonfiber via
stickförfarande. Och detta med
en reducerad vikt för optimal
hantering.

KABELHÅLLARE

VARJERSPÄNNING

Anslutningskabeln kan fästas
vid huset. För bekvämt och
säkert arbete vid frifromskapning och lutande sågenehet.
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Det automatiska vajerspänningssystemet ger en kontinuerlig spänning och perfekt
snittkvalitet – utan besvärlig
efterspänning.

DSS 300 cc är specialisten för bearbetning av isoleringsmaterial i
träfiber. Den extremt lätta och mycket styva konstruktionen med
styrkil i karbon möjliggör en precision som aldrig uppnåtts tidigare.
I systemet med volymdammsugaren S 200 och sågbordet ST 1700
Vario är det ett oslagbart team.

DEMONTERBART EXTRASTÖD/STYRSTYCKE
Tre funktioner i en:
1. som extrastöd för att förstora
basytan
2. styrning vid användning med
skena på höger sida
3. höjdutjämning (styrstycke) för
användning med skena
Extrastödet är utrustad med en
ritsvisare för respektive kapningssituation.

CUprex HÖGEFFEKTSMOTOR står för samlad kraft
och hög genomdragskraft.

VAJERSTYRRULLE
Vajerstyrrullen har ett tvådelat
fäste för såg- och drivningslänkar.
Dessutom förhindrar skavstålen
upptill och nedtill på hjulet spånavlagringar och sörjer för en exakt
vajerstyrning.

SÅGVAJER

DUBBEL KUGGREM
Remmen för skavstålet transporterar bort spån och damm
från sågspalten och förbättrar
därmed uppsugningsförmågan
och kapningsprecisionen.

De unika egglänkarna på sågvajern har konstruerats speciellt så
att de kan kapa i alla riktningar.
Specialverktyget är utrustat med
vardera 23 såg- och drivlänkar.

Lönsamhet
I och med riktlinjerna i den tyska energisparförordningen

Även den tidskrävande bearbetningen med t.ex. dub-

(EnEV) används tjockare och tjockare material. Fram-

bla lager med tunnare materialtjocklekar tillåter bara ett

förallt är bearbetning av ekologiska isoleringsmaterial i

begränsat lönsamt utförande.

träfiber komplicerat med konventionella verktyg och är
dessutom tidskrävande.

DSS 300 skapar helt nya förutsättningar med innovativa
lösningar för exakt, rent, mångsidigt och lönsamt arbete.

Bristande måttnoggrannhet kan lät leda till termiska bryggor,
dåliga isoleringsresultat och kvalitetsbrister, vilka i sin tur
kan användas vid garantianspråk som ställs av byggherren.
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Sågbordet ST 1700 Vario och
volymdammsugaren S 200.

UPPSTÄLLNINGSVARIANTER
Stativrören i aluminium kan placeras individuellt i de olika hålmönstren och skapar ett perfekt underrede för varje kapningssituation.
Längskapning

TRANSPORTILLSTÅND

Vid transport kan alla komponenter placeras inne i ST 1700
Vario.
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Tvärkapning

Diagonalkapning

Flexibla Isoleringsmaterial

Med rätt tillbehör är möjligheterna att bearbeta isoleringsmaterial på
ett exakt sätt i det närmaste obegränsade. Det kompakta och extremt
flexibla sågbordet möjliggör maximal precision – även vid långa snitt.
Den kraftfulla volymdammsugaren gör arbetet angenämare och ger
dessutom tydliga hanteringsfördelar.

PARKERINGSSTATION

För parallellanslag och/eller
undergreppsanslag

BAJONETTFÄSTE OCH
KNÄCKSKYDD
Det vertikala bajonettfästet och
den extra säkringen ger en
praktisk slanganslutning.
Slangen kan inte knäckas tack
vare det medföljande knäckskyddet.

HANDTAG
Förenklar hanteringen och
möjliggör transport med kran.

STANDARDDAMMSUGARE S 35 M

STOR VOLYM

MASKINFÄSTE
Med maskinfästet S-MH kan
DSS 300 cc antingen placeras på
volymdammsugaren eller – med
hjälp av ställningsklämmor – även
placeras säkert vid användning på
en byggställning.

Dammsugaren har en kapacitet på 200 liter. Spånen
samlas upp i flergångssäcken
i väv med syningsfönster och
nivåindikering.

I leveransen av S 200 ingår en
35 liters behållare. Du får en
komplett dammsugare med
alla fördelar som Permanent
Clean, huvudfilter med nanobeläggning och den intelligenta
sensortekniken iPulse.
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Tekniska data och tillbehör.

DSS 300cc såg med sågvajer för isoleringsmaterial.

Tekniska data
Skärdjup
SSkärdjup vid 45°
Skärdjup vid 60°

Sågbord ST 1700 Vario

Volymdammsugare S 200

Tekniska data
306 mm
206,5 mm
142 mm

Mått (längd x bredd)
Arbetshöjd
Vikt

Tekniska data
1.724 x 753 mm
691 mm
37 kg

Behållarvolym
Uppsugningsstuts Ø

60°

Vikt

Svängningsområde bakåt

45°

Universalmotor

Nominell effekt
Vikt
Universalmotor
Skärbredd
Suganslutning

Leveransinnehåll
2 st. Sågvajer, 6 mm bred
1 st. Dubbla kuggremmar
1 st. Extrastöd/styrstycke
1 st. Anslutningskabel 4 m
2 st. Kabelfix K-Fix
1 st. Transportväska
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1.400 W
38 kg
230 V/50 Hz

4.700 1/min
1.800 W
8,25 kg
230 V/50 Hz
6 mm
Ø 35 mm

Art. nr. 919601

Leveransinnehåll
10 st. Stativrör i aluminium
2 st. Hållare stor
6 st. Hållare liten
4 st. Anslagsbultar

Art. nr. 91A601

Leveransinnehåll

Art. nr. 91A301

1 st. Suganordning S 35 M
1 Uppsugningsslang 4 m, Ø 27 mm,
Mjuk kon Ø 35 mm
Torsionsled, Ø 66 mm,
Bajonett, antistatisk
1 Veckfilter-kassett 1 par
(polyester nanobeläggning)
1 PE-avfallspåse FB 35
1 Anslutningskabel 8 m
1 Behållare 35 l
1 st. Behållare 200 l
2 st. Spånsäck S 200
1 st. Dammsugarfäste
1 st. Knäckskydd

Transportväska

66/58 mm

Nominell effekt

Svängningsområde

Nominellt tomgångsvarvtal

200 Lite

Med den nya DSS 300 cc är du perfekt utrustad för kraven vid bearbetning av en mängd olika isoleringsmaterial. De särskilt avstämda
tillbehören möjliggör högexakt, snabbt och rent arbete.

Sågvajer DSS-SR
1 styck Sågvajer DSS-SR
1 styck skydd styrhjul
2 stycken hjulskrapa
Art. nr. 206370

Maskinfäste
1 styck

Art. nr. 207164

Art. nr. 093791

Hättor
F-EK
2 styck		

Parallellanslag

Art. nr. 206371

1 styck

Art. nr. 206760

2 styck

Styrskena F
Beteckning
F 80
F 110
F 160
F 210
F 310

Längd i m
0,80 m
1,10 m
1,60 m
2,10 m
3,10 m

Styrenhet
ST-FE 200
inkl. styrskena, anslagsvinkel
och extrastöd

Art. nr. 207277

6,8 m långt

Best. nr.
204380
204381
204365
204382
204383

2 styck

Art. nr. 206369

2 styck, för fixering av skenan
på arbetsstycket Best. nr. 204363

Spånrivskydd
F-SZ 100MM
Art. nr. 204376

2 styck, zur Schienenfixierung
am Werkstück
Art. nr. 205399

Undergreppsanslag
1 styck

Art. nr. 205166

Behållare 200 l
1 styck, inkl. dammsugarfäste, knäckskydd och 2 st. spånsäckar S 200
Art. nr. 206869

Vinkelfäste F-WA
Art. nr. 205357

Väska till styrskena
Väska till
styrskena F 160
till styrskenor
upp till 1,6 m längd Best. nr. 204626
Väskpaket med
styrskenor
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ väska till styrskena
Best. nr. 204805

Spånrivskydd
F-SS 3,4M
3,4 m långt		

Art. nr. 205323

Skarvstycke F-VS

Häftprofil
F-HP 6,8M
Art. nr. 205400

1 styck

Kabelfix K-FIX

Spannfix F-FIX

Spånsäck S 200
2 styck		

Dubbel kuggrem

Art. nr. 204375

Väskpaket med
styrskenor
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS
+ 2 x F-SZ 100MM
+ väska till styrskena
Best. nr. 204749
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Vi på Mafell går ofta vår egen väg för att utveckla
ett bättre verktyg: Vi förändrar vårt betraktelsesätt och tänker helt nytt när det gäller väsentliga
delar av verktyget. Vi har dock hela tiden de
framtida kraven på trähantverket i åtanke.
Det här sättet att tänka samt en enastående
material-och bearbetningskvalitet gör att det
hela tiden skapas unika lösningar. Exempelvis
när det gäller funktionalitet och användningskontroll. Vår strävan är att du inte ska behöva
fundera över ditt verktyg under själva arbetet.
För det har vi hos MAFELL redan gjort ordentligt.
Du gör ditt jobb – och för allt annat gäller:

Din MAFELL-återförsäljare – vår representant:

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · D-78727 Oberndorf · Germany · Telefon +49 7423 812-109
Fax +49 7423 812-102 · E-post export@mafell.de · www.mafell.se

Konstruktionsändringar och ändringar i leveransinnehåll förbehålles · Best.nr. 903063 · 06/17 · Printed in Germany

Follow your instinct.

