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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

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
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Tel. +49 (0) 52 45 / 4 48-0
Fax +49 (0) 52 45 / 4 48-197
info@steinel.de
www.steinel.de

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

Ett system för sladdlös  
frihet – som kan använ-
das av olika tillverkare.
Cordless Alliance System (CAS) är ett  
batteri system för olika tillverkare av elverktyg.  
Systemet kan användas för många olika  
professionella användningsområden snabbt 
och flexibelt – från vanliga arbeten till  
specialarbeten.

Fakta om CAS-batteriet:

•  Kraftfullt 18 V-batteri för yrkesanvändare
• LiHD-teknik med upp till 10 Ah
•  Ett batteri kan användas till maskiner  

från fler än 25 tillverkare  

Direktkontakt  
till specialisterna:

Batterikraft för  
takläggare.
Fyra starka märken för CAS-systemet

Vår vision: en  
sladdlös byggarbetsplats
Nu kan du kombinera maskiner, batterier  
och laddare från olika tillverkare utan problem.  
Därmed behöver du färre batterier och  
laddare och du sparar även pengar, tid och 
skonar miljön. 

Hantverkarens fördelar:

En för alla, alla för en:  
100 % kompatibelt med över 280 
maskiner i 18 V-klassen!

Mer information finns på 
www.cas-akku.com

 Det största märkesövergripande 
batterisystemet på marknaden

100 % kompatibilitet

Spara pengar

Spara tid

Många användningsområden

Skona miljön



Dachbahnen schweißen
Luptatem cullis eat odi simincia volorerum ne-
tum im fugia quidess eribus nobissus assequi 
busandae verfere pudanient labore nes mo 
quossun desenis dolupturepra.

Träbearbetning
MAFELL är en premiumtillverkare av handstyrda  
maskiner och elverktyg för professionell träbearbetning 
som erbjuder innovativa lösningar, verktyg med hög 
prestanda, precision och lång livslängd.

Spika fast  
takelement
Batteridriven tryckluftsspikpistol  
för upp till 100 mm lång spik,  
helt oberoende av gas,  
strömkabel eller tryckluftsslang.

Plåtbearbetning
För skärning av plan och  
korrugerad plåt. Även invändiga  
urtag och spår kan enkelt  
bearbetas eftersom maskinen  
kan vändas på plats.

Nibbler TruTool N 200
• För upp till 2 mm tjock plåt 
•  Kan även användas för trapets-  

och profilbearbetning med tillsatsverktyg

Batteridriven såg med  
styrskena KSS 60 18M bl
•  Med ett 18 V-batteri är KSS 60 18M bl perfekt för 

arbeten på byggställningar och tak.

PKT-8-RKP100/PKT-8-PR100
•  För maskinspik med rund skalle av typen RKP 

65–100 mm
•  För maskinspik med halv skalle av typen PR 65–

100 mm

Svetsa  
takpapp
För svetsning av termo- 
plastisk takpapp. Kan  
användas för snabba och  
flexibla reparationer. 

mobile heat mh5
•  Startklar på mindre än 4 sekunder
•  Steglös temperaturinställning på 50–500 °C
•  Luftmängden kan ställas in i 6 steg  

(upp till 300 l/min) 


