
a b r a s i v e s
 

 

MAFELL AG
Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf a.N.
Tel. +49 (0) 74 23 / 812-0
Fax +49 (0) 74 23 / 812-218
mafell@mafell.de 
www.mafell.de

STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel. +49 (0) 52 45 / 448-0
Fax: +49 (0) 52 45 / 448-197
info@steinel.de
www.steinel.de

TRUMPF Schweiz AG
TRUMPF Straße 8
CH-7214 Grüsch 
Tel. +41 58 257 6161 
Fax +41 58 257 6402
powertools.info@trumpf.com 
www.trumpf.com

PREBENA 
Wilfried Bornemann  
GmbH & CO. KG
Seestraße 20-26
D-63679 Schotten
Tel. +49 (0) 60 44 / 96 01-0
info@prebena.de
www.prebena.de

Een systeem voor  
draadloze vrijheid – 
onafhanke lijk van  
fabrikanten te gebruiken.
Het Cordless Alliance System (CAS) is een 
fabrikantonafhankelijk accu-systeem van 
toonaangevende merken voor elektrisch 
gereedschap. Het maakt allerlei professionele 
toepassingen snel en flexibel mogelijk - van 
standaardklus tot speciale opdracht.

Feiten over de CAS-accu:

•  Krachtige accu van 18 volt  
voor de professionele gebruiker

• LiHD-technologie met maar liefst 10 Ah
•  Machines van meer dan 25 fabrikanten  

gebruiken met één accu

Uw directe contact  
met de specialisten:

Accu-power 
voor  
dakdekkers.
Vier sterke merken  
voor het CAS-systeem

Onze visie: de  
draadloze bouwplaats
Voortaan kun je machines, accupacks  
en opladers van allerlei fabrikanten  
probleemloos met elkaar combineren.  
Zo spaar je niet alleen op accu’s en  
opladers; maar bespaar je ook geld en tijd. 
Bovendien is het milieubewust.  
 

De voordelen voor werklieden:

Alles past bij elkaar:  
100% compatibel met ruim 280 
machines in de 18 V-klasse!

Kijk voor meer informatie op 
www.cas-akku.com

 Het grootste merkonafhankelijke 
accusysteem

100% compatibiliteit

Geld besparen

Tijd besparen

De grootste variëteit  
aan toepassingen

Hulpbronnen ontzien
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Houtbewerking
MAFELL is premium-fabrikant van handmatige machines 
en elektrisch gereedschap voor de professionele hout-
bewerking, die de gebruiker overtuigen met de innova-
tieve oplossingen, het vermogen, de precisie en de lange 
levensduur.

Dakelementen  
spijkeren
Pneumatische accu-tackers tot  
100 mm spijkerlengte -  
Compleet onafhankelijk van  
gas, netsnoer of  
pneumatische slang.

Plaatbewerking
Voor het snijden van vlakke  
platen en golfplaat. Zelfs  
binnenuitsparingen en in- 
kepingen zijn eenvoudig  
te maken, omdat de  
machine op zijn plek  
kan worden gedraaid.

Nibbler TruTool N 200
• Voor plaatdiktes tot 2 mm 
•  Met extra gereedschap ook geschikt  

voor trapezium- en profielbewerking

Accu-afkort- 
zaagsystemen KSS 60 18M bl
•  Met een krachtige 18-volt-accu is de KSS 60 18M bl 

ideaal voor het werk op de steiger en het dak.

PKT-8-RKP100 / PKT-8-PR100
•  Voor stripnagels met ronde kop  

type RKP 65-100mm
• Voor stripnagels met halve kop type PR 65-100mm

Dakbanen  
lassen
Voor het lassen van  
thermoplastische dakbanen.  
Overal waar snel en flexibel  
kleine ingrepen nodig zijn.

mobile heat mh5
•  Startklaar in minder dan 4 seconden
•  Traploze temperatuurinstelling van 50 – 500 °C
•  Luchthoeveelheid op 6 niveaus instelbaar  

(tot 300 l/min) 


