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Tre, to, én – sav: Vores akku 
kapskinne sav KSS 40 18M bl.

BØRSTELØS MOTOR

40 MM SNITDYBDE – REN MAFELL KVALITET

Med en snitdybde på op til 42 mm 
dækker den nye KSS 40 18M bl 
op til 80 procent af alle opgaver på 
byggepladsen og sørger for et rent 
snit – med den sædvanligt høje 
Mafell performance.

Den nye, kompakte børsteløse 
motor har en ekstrem lang levetid, 
er effektiv og servicefri. Ved hjælp 
af dens optimale virkningsgrad, 
udnytter den akku kapaciteten 
perfekt og muliggør et hurtigt 
fremskridt i dit arbejde.

Forhold snitdybde til forskub-
hastighed ved kapskinne save
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18 V-akku-
teknik

230 V-teknik

Forskubhastighed  i cm/s

Snitdybde 
i mm
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Vi har ikke genopfundet kapsavningen endnu en gang. Men vi har 
gjort det nemmere og mere mobilt – og giver dig, med den nye KSS 
40 18M bl, yderligere en akku drevet maskine. Én, der holder, hvad 
den lover: innovativ akku teknologi, så du får den højeste ydelse.

FEM SAVE – ET SYSTEMVÆGT- OG HÅNDTERINGSFORDELE

Takket være dens lave vægt og 
brugen uden kabel, gennem mo-
derne akku teknologi, er den nye 
KSS 40 18M bl ekstrem nem og 
komfortabel at håndere.

Med vores kapskinne sav KSS 40 
18 M bl får du faktisk fem save i 
én eneste kasse. Du kan nemlig 
bruge den som kapsav, håndrund-
sav, dyksav, skyggefugesav og 
håndrundsav med Flexi-skinne. 
Det gør, at du altid, i en hånde-
vending, har den perfekte, mobile 
sav parat.
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KAPSNIT

HÅNDRUNDSAV MED PARALLELANSLAG OG FRIHÅNDSSNIT

Det er så nemt:
Ved kapskinne saven KSS 40 18M bl 
er håndrundsaven og førings- 
skinnen forbundet med hinanden 
og danner derved en enhed. 
En faststående og en indstillelig 
anslagsknast sørger for, at du kan 
bruge systemet til vinkelsnit fra 
-45° til 60°. Du trykker bare saven, 
med de to knaster på undersiden 
af skinnen, ned mod materialet, 
saver og du er færdig på ingen tid. 
Når snittet er savet, trækkes skin-
nen automatisk tilbage i udgangs-
positionen.

Det er så nemt:
Ved hjælp af parallelanslaget kan 
du eksakt save præcise langsnit.

SKYGGEFUGESAVNING

Håndrundsavens konstruktion gi-
ver dig muligheden for at arbejde 
tæt på kanten og sørger for, at 
præcise skygge- og dilationsfuger 
fra 13 mm bredde er nemme at 
save.

Fra nederst til øverst gør den et 
godt job: vores KSS 40 18M bl.



Vores KSS 40 18M bl er den helt rigtige assistent ved indendørs bo-
ligbyggeri. Det er fuldstændig lige meget til hvilket brug: Om gulve, 
vægge, døre, møbler, lofter eller taglægter. Om skrå- eller dobbelte 
geringssnit op til 45° eller dyksnit.

HÅNDRUNDSAV MED FLEXI-SKINNE FX 140

Det er så nemt:
Med vores Flexi-skinne FX 140 
kan du save præcist førte snit op 
til 1,4 m længde og bagefter rulles 
den nemt sammen og opbevares 
pladssparende i MAFELL T-MAX 
kassen. 

DYKSAV

Med søjle-højdeføringen kan du 
nemt og præcist save dyksnit. 
Den affjedrende FLIPPKEIL 
muliggør sikkert arbejde, også 
uden at skrue spaltekniven af.

ÈN TIL (NÆSTEN) ALT

Med vores KSS 40 18M bl 
har du et rigtigt multitalent i 
en eneste systemboks med 
på jobbet. 80 procent af alle 
saveopgaver i indendørs 
boligbyggeri kan løses med 
dens snitdybde på og til 40 
millimeter.
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Konsekvent gennemtænkt ned til den 
mindste detalje: Vores KSS 40 18M bl.

Pendulkappens næse gør, at 
den nemt og bekvemt skubbes 
tilbage. Ved påsætning ved 
skrå- og dyksnit giver det dig 
komfort og sikkerhed.

Et tyndt polyetylen tov trækker 
KSS 40 18M bl tilbage i 
udgangspositionen efter hvert 
eneste snit. 

Den affjedrende FLIPPKEIL 
muliggør sikkert arbejde, også 
uden at skrue spaltekniven af.

Snitdybden tilpasses hurtigt og 
trinløst. Klemmen løsnes og dybden 
indstilles efter skalaen.

PENDULKAPPE

TILBAGETRÆKNING AF 
MASKINEN

FLIPPKEIL

SNITDYBDEINDSTILLING

FRAKOBLING AF SKINNEN

Ved hjælp af hurtiglåsen kan  
maskinen løses fra skinnen. Nu 
kan du også bruge den som  
separat håndrundsav.

Vores innovative, ydedygtige 18 V 
lithium-ion akku teknologi giver 
dig en fantastisk snitkvalitet. 
Akkuen er processorstyret 
og overvåger automatisk alle 
relevante parametere såsom 
opladningsniveauet og tempe-
raturen.

AKKU TEKNOLOGI
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Når der står MAFELL på, så er der indbygget maksimal funktionalitet. 
Det kan du også mærke på den nye KSS 40 18M bl, som takket være 
dens mange intelligente funktioner, gør dit arbejde lettere og mere 
komfortabelt.

Opridsbeskytteren sørger for 
rene, opridsfrie snit og virker 
samtidig som opmærkning og 
snitkant til snit fra 0 – 45°.

OPRIDSBESKYTTER

Akku opladningsdisplayet er an-
bragt på siden, direkte ved akkuen 
og kan til enhver tid aflæses ved et 
tryk på knappen.

Akkuen tages af maskinen ved et 
enkelt tryk på knappen og kan på 
den vis hurtigt skiftes ud.

Svingpunktet på KSS 40 18M bl 
befinder sich på siden af skinnens 
underkant. Derfor er der kun brug 
for en ridseviser – helt lige meget, 
om i vinkelindstilling, eller om med 
eller uden skinne.

AKKU OPLADNINGSDISPLAY AFTAGNING AF AKKUEN

SVINGSYSTEM

SAVBLADSARRETERING

Savbladsarreteringen slås til 
ved et tryk på den passende 
knap, når du skal skifte savblad. 
Savbladet udskiftes hurtigt og 
nemt med unbrakonøglen, som er 
anbragt på saven.
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Tekniske data og tilbehør

Akku kapskinne sav KSS 40 18M bl
• Flexi skinne FX 140
• 2 Bordspændere
• Parallelanslag
• Spånpose
• Udsugningsstudser

• Unbrakonøgle
•  Savblad HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ til 

universalt brug i træ
• 2 akku PowerTanks 18 M 94
• 1 akku PowerStation APS 18 M i den nye MAFELL 

T-MAX kasse

Leveres med

Tekniske data  

Akku 18 V, 94 Wh, Li-Ion

Omdrejningshastighed tomgang 6.700 1/min

Snitdybde med skinne 90° 0 – 40 mm

Snitdybde uden skinne 90° 0 – 42 mm

Snitdybde med skinne 45° 0 – 27 mm

Kip område 0 – 45°

Vinkelsnit + 45° – - 60°

Vægt med kapskinne (incl. akku) 3,65 kg

Vægt uden kapskinne (incl. Akku) 2,8 kg

Best.-nr. 919801

KSS 40 18M bl

MAFELL T-MAX
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Savblad HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm
Z 40, FZ/TR
fine snit i træ

1 styk  Best.-nr. 092559

Savblad HM

 120 x 1,2/1,8 x 20 mm 
Z 12, WZ 
til snit på længs i træ

1 styk  Best.-nr. 092560

Savblad HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm
Z 40, TR
til laminatgulve

1 styk Best.-nr. 092578

Savblad HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm
Z 24, WZ
til universalarbejder i træ

1 styk Best.-nr. 092558

Vores ydedygtige KSS 40 18M bl er den konsekvente videreudvikling 
af vores KSS 300 med den mest aktuelle akku teknologi. Maskinen 
overbeviser gennem dens høje ydeevne og omfangsrigt tilbehør i  
leveringsomfanget.

Akku PowerStation 

APS 18 M  Best.-nr. 094453
18 V

Akku PowerTank

18 M 94 Best.-nr. 094436
Li-Ion, 18 V, 94 Wh



25 år kapskinne save – og for hver 
generation er vi blevet bedre.

Den, der en eneste gang har arbejdet med en MAFELL kapskinne sav, 
finder hurtigt ud af, at vores KSS på det nærmeste ikke er til at leve 
uden ved det daglige arbejde. Det er et stykke værktøj, som ikke kun 
forandrer dit arbejde, men også dig selv. Overbevis dig selv og følg 
dit instinkt.
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25 år

1989
den første MAFELL kapskinne sav

1990
kapskinne sav KSS 330

2005
kapskinne sav KSS 400



Alt i én: 
Den nye MAFELL T-MAX kasse

Med ny, brugervenlig lukkemekanisme. Den kan kobles sammen med 
andre kasser og er kompatibel med vores hidtidige MAFELL MAX 
systems kasser.

11

25 år

T-LÅS

Den nye lås i T-form, med innovativ
lukkemekanisme, giver dig en høj 
brugervenlighed og har givet kas-
sen sit navn: MAFELL T-MAX.

Den nye MAFELL T-MAX kasse kan 
også stables, såvel med endnu en 
T-MAX kasse, som med forgæng- 
ermodellen MAFELL-MAX kassen, 
fordi begge systemer er kompatible 
og kan kobles sammen. 

SMART STABELFUNKTION ALT HAR SIN EGEN PLADS

I vores MAFELL T-MAX kasse 
er der ikke kun plads til en 
KSS 40 18M bl, men også til 
alt det tilbehør, som er med 
i leveringsomfanget, inclusiv 
Flexi skinnen, som bare rulles 
sammen.



Din MAFELL forhandler - vores salgspartner:
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For virkelig at kunne udvikle bedre maskiner, går 

vi hos MAFELL tit en helt anden vej: Vi forandre 

vores syn på tingene og nyopfinder mange af 

maskinens væsentlige dele. Men gennem hele 

processen glemmer vi ikke at holde øje med 

eventuelle fremtidige krav, som kan komme fra 

træforarbejdende håndværkere.

Igennem denne måde at tænke på og en frem-

ragende materiale- og forarbejdningskvalitet, 

opstår der igen og igen forbløffende løsninger. 

For eksempel indenfor maskinernes funktiona-

litet og brugervenlighed. Vores opgave består i, 

at du, ved dit daglige arbejde, ikke skal bruge tid 

på at tænke over dine maskiner. Ganske enkelt 

at den grund, at det har vi, hos MAFELL, allerede 

gjort for dig. Du skal bare kunne aflevere et godt 

stykke arbejde og for alt andet gælder:

Follow your instinct.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a.N. · Germany · Telefon +49 7423 812-109

Fax +49 7423 812-102 · E-Mail export@mafell.de · www.mafell.dk


