
Accu- 
Schroefboormachine
Klopschroefboormachine
A10 M · A18 M bl · ASB18 M bl 



Een goeie klus is niet alleen werk 
maar ook werken met plezier
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KOOLBORSTELLOOS, COMPACT EN DUURZAAM SYSTEMATISCH SNEL EN EENVOUDIG WISSELEN

De krachtige accu schroefboor- 
machines overtuigen door een 
excellente prestatie/gewichtverhou-
ding. De praktisch onderhoudsvrije 
koolborstelloze motor is bijzonder 
effectief en efficiënt  en zorgt boven-
dien voor een lange levensduur van 
de Power-Tanks.

Het slimme snelwisselsysteem 
maakt de accu schroefboorma-
chine zeer flexibel inzetbaar. In 
een enkele handomdraai wisselt U 
bithouder, boorkop en hoek-voor-
zetstuk voor elkaar uit. Zo eenvou-
dig kan efficiëntie zijn!



Krachtig, belastbaar, robuust, een extreme koppelreserve, koolbor-
stelloze technologie voor een hoge prestatie/gewichtverhouding en 
de nieuwste Lithium-Ion technologie. De MAFELL accu schroefboor-
machines zorgen voor perfect resultaat en plezier in het werk.
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DE JUISTE PRESTATIE OP HET JUISTE MOMENT

Met tot 90 Nm leveren de kracht-
patsers A18 M bl en ASB18M bl 
een uitstekende prestatie. Met de 
koppelvergroter A-DMV x3 wordt 
dat koppel verdrievoudigd. Extreme 
toepassingen komen hiermee 
moeiteloos binnen handbereik.
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Accu schroefboormachine A18 M bl 
en accu klopschroefboormachine 
ASB18 M bl

De Impuls functie maakt 
onder zware omstandigheden 
het onderscheidene verschil. 
De Impuls functie bewijst zich 
bijvoorbeeld met een extra  
5 Nm koppel bij het losdraaien 
van vastzittende schroeven en 
bij het aanboren van gladde 
oppervlakken. 

De anti-kickback functie 
biedt U extra veiligheid door 
de motor precies op het 
goede moment actief uit te 
schakelen.

IMPULS-FUNCTIE VEILIGHEID BOREN VAN GATEN MET GROTE DIAMETER IN HOUT 

Met het extra handvat boort U  
met de A18M bl en de ASB18 M bl 
moeiteloos gaten in hout met  
slangenboren tot 50 mm in  
doorsnede.

3 IN 1 - DE ASB18 M BL

Kiest U voor de accu klopschroef-
boormachine ASB18 M bl, dan heeft 
U een machine met 3 functies 
in handen: een schroefmachine, 
boormachine en een klopboor-
schroefmachine. Vergroot Uw 
onafhankelijkheid bij het timmer-
werk!

LED WERKPLEKVERLICHTING

De ingebouwde LED verlichting 
zorgt voor helder en breed licht op 
Uw werkplek. 
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Bijzonder praktisch met meer vermogen: de handzaam korte accu schroef-
boormachine A18 M bl en accu klopschroefboormachine ASB18 M bl 
bieden U een maximum aan intelligente techniek voor een betere grip 
op pure kracht, een hoger bedieningscomfort en optimale veiligheid.  
Tegelijkertijd zorgt state of the art accutechnologie voor het hoogst 
mogelijke uithoudingsvermogen en professionele beschikbaarheid.

De hoog rendement motor 
zonder koolborstels benut 
de capaciteit van de de accu 
optimal en heeft een lange 
levensduur.

KOOLBORSTELLOZE 
MOTOR

Met de 43 mm spanhals kunt 
U de accu schroefboormachi-
nes gebruiken in combinatie 
met alle MAFELL BST boor-
kolommen. 

SPANHALS

De laadtoestand van een accu
kan altijd precies afgelezen 
worden op de accu zelf. Ook 
zonder boormachine.

ACCULADING  
INDICATOR

Met een enkele knopindruk 
wisselt U tussen de verschil-
lende functies. Hier kiest u 
snel tussen het vooringe-
stelde koppel, boren of de 
impuls-functie.

FUNCTIESCHAKELAAR

UNIEK CONTROLEERBAAR KOPPELBEREIK

Het extreem grote koppel is over 
een maximaal bereik in te stellen. 
Daardoor kunt U ook grote schroe-
ven met een vooraf ingesteld 
maximaal koppel in draaien.
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Wilt U top-prestaties? 
Dat heeft U zelf in de hand!
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Dankzij het slimme snelwissel- 
systeem wisselt U in een handom-
draai tussen bithouder, boorkop en 
het hoek-voorzetstuk – die elk hun 
eigen vast plek in de MAFELL-MAX 
gereedschapskoffer hebben.

SNELWISSELSYSTEEM



Klein van formaat, groots in prestaties: de compacte accu schroef-
boormachine A10 M is de verrassing in zijn klasse dankzij het grootse 
vermogen en de slimme functies. Dit handzame multi-talent is de 
perfecte keuze voor alles in de interieurbouw.
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De accu schroefboormachine 
A10M levert prestaties die de  
vakman nodig heeft. De grote 
accu PowerTank 10 M 43 biedt  
U kracht en uithoudingsvermogen 
voor de hele werkdag.

TOP-PRESTATIES MEER RESERVE VOOR HET EXTREME

De unieke geleiding van de 
luchtstroom door de motor zorgt 
voor  optimale koeling en voor 
extra power-reserve bij extreme 
toepassingen.
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De compacte accu  
schroefboormachine A10 M

Het maximale koppel van 34 Nm 
maakt de A10 M zowel krachtig als 
veelzijdig. Het maximale koppel is 
eenvoudig en comfortabel in 20 
stappen in te stellen met de draai-
krans direct achter de kop.

Dankzij de bithouder bovenop 
de accu schroefboormachine 
heeft U altijd het juiste bitje bij 
de hand.

U heeft de A10 M altijd 
direct bij de hand dankzij de 
gordelclip. Deze clip kunt U 
zonder gereedschap links 
of rechts op de machine 
monteren.

De ingebouwde LED ver-
lichting zorgt voor heldere 
verlichting van de plek waar 
U werkt.

KOPPELINSTELLING EN VERSNELLINGSKEUZE

BITHOUDER

GORDELCLIP

LED VERLICHTING



Dankzij de ¼” bitopname in 
de multifunctionele spil van 
de accu schroefboormachine 
kunt U snel en eenvoudig van 
voorzetstuk wisselen maar 
ook direct met een bitje in de 
spil zelf werken.

DE SPIL WAAR ALLES 
OM DRAAIT

HOEK-VOORZETSTUKACCULADING-INDICATOR

Met het slimme hoek-voorzetstuk 
kunt u ook in nauwe ruimten  
zonder moeite schroeven indraaien.

De acculading-indicator zit altijd 
in het zicht aan de zijkant van de 
machine.

Of het nu gaat om schroeven of boren in hout of staal, door zijn uit-
stekende koppel is de A10 M  toonaangevend in het klassement van 
de 10,8 V accu schroefboormachines. Zijn lage gewicht van slechts 
800 gram zorgt voor de beste hanteerbaarheid. En dankzij het slimme 
snelwisselsysteem wisselt u in een handomdraai van toepassing.
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Technische gegevens en  
toebehoren

1  Accu-schroefboormachine 
A10 M in MAFELL-MAX

1  Snelwissel boorkop
   A-SBF 10
1 Snelwissel hoekvoorzetstuk
   A-SWV 10
1 Accu-PowerTank 10 M 22
1 Accu-PowerTank 10 M 43
1 Accu-PowerStation APS 10 M
1 Gordelclip
1 Bit PZ 2

Handzaam 10,8 V model, ideaal 
voor de interieurbouw

Krachtig 18 V model, voor 
professioneel gebruik

Krachtig 18 V model, met als 
extra de klopboorfunctie

Leveringsomvang

1  Accu-schroefboormachine 
 A18 M bl in MAFELL-MAX

 
1 Snelwissel boorkop 
   A-SBF 13
1 Snelwissel bithouder  
   A-SBH
1 Accu-PowerStation APS 18 M
1 Gordelclip
1 Extra handvat
1 Bit PZ 2

MidiMAX:
2 Accu-PowerTank 18 M 72

MaxiMAX:
1 Hoek-voorzetstuk A-WV 18
2 Accu-PowerTank 18 M 94

1   Accu-klopschroefboormachine 
ASB18 M bl in MAFELL-MAX

1  Snelwissel boorkop 
A-SBF 13

1  Snelwissel bithouder  
A-SBH

1 Accu-PowerStation APS 18 M
1 Gordelclip
1 Extra handvat
1 Bit PZ 2

MidiMAX:
2 Accu-PowerTank 18 M 72

MaxiMAX:
1 Hoek-voorzetstuk A-WV 18
2 Accu-PowerTank 18 M 94

Technische gegevens   

Diameter hals – 43 mm 43 mm

Booropname Ø maximaal 10 mm 13 mm 13 mm

Boordiameter max. hout/staal 22/10 mm 50/13 mm 50/13 mm

Koppel [laag/hoog] 17 /34 Nm 44/90 Nm 44/90 Nm

Impulsmoment [laag] – 49 Nm 49 Nm

Toerental onbelast 1e versnelling 0 – 360 1/min 0 – 600 1/min 0 – 600 1/min

Toerental onbelast 2e versnelling 0 – 1.400 1/min 0 – 2.050 1/min 0 – 2.050 1/min

Gewicht [incl. Accu] 0,8 kg 1,7 kg 1,8 kg

Nominale spanning 10,8 V 18 V 18 V

Aantal slagen – – 38.950 1/min

Koppelstappen 20 11 11

Bestelnr. 919901
MidiMAX | 91A001
MaxiMAX | 91A040

MidiMAX | 91A101
MaxiMAX | 91A140

A18 M bl ASB18 M blA10 M



De Accu PowerTanks zijn uitgerust met processorgestuurde accu-
techniek. Alle relevante functies worden daardoor bewaakt, zoals de 
status van de individuele accucellen, de luchtkoeling en de tempera-
tuur. De accucellen zijn zwevend opgehangen om ze te beschermen 
tegen mechanische impact.
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Koppelvergroter

A-DMV x3  094450
3 :1 verzet

De koppelvergroter verdrievoudigt het 
koppel. Passend op de A18 M bl en 
de ASB18 M bl.

Accu-PowerStation

APS 10 M  094447
10,8 V

Accu-PowerStation

APS 18 M   094453
18 V

Snelwissel bithouder

A-SBH 206766

Accu-PowerTank

10 M 22    094444
Li-Ion, 10,8 V, 22 Wh

10 M 43   094445
Li-Ion, 10,8 V, 43 Wh

Snelwissel boorkop

A-SBF 10  206771
10 mm
passend op de A10 M

A-SBF 13   206772
13 mm
passend op de A18 M bl en  
de ASB18 M bl

Accu-PowerTank

18 M 72   094432
Li-Ion, 18 V, 72 Wh

18 M 94    094436
Li-Ion, 18 V, 94 Wh

Snelwissel  
hoekvoorzetstuk

A-SWV 10   206773
tot 100 Nm
passend op de A10 M

A-WV 18   094459
passend op de A18 M bl en  
de ASB18 M bl

A18 M bl en ASB18 M blA10 M



Om echt betere machines te ontwikkelen, heb

ben we bij MAFELL een bijzondere aanpak. We 

zoeken naar nieuwe uitgangspunten en ziens

wijzen. We delen de machine op in de elemen

taire onderdelen, om die daarna op geheel nieu

we wijze weer samen te voegen. Hierbij houden 

we voortdurend de eisen voor ogen die vandaag 

en in de toekomst aan houthandwerk worden 

gesteld. 

Uit deze manier van productontwikkeling, en 

door het toepassen van de beste materialen 

en de nieuwste bewerkingstechnieken, ontstaan 

steeds weer verbluffende oplossingen. Bijvoor

beeld voor functionaliteit en gebruiksgemak. 

Het resultaat hiervan is dat u tijdens uw werk 

niet meer over uw machine hoeft na te denken. 

Dat hebben wij bij MAFELL al uitvoerig voor u 

gedaan. Daardoor kunt u zich vol op uw werk 

concentreren. En voor al het overige geldt:  

Follow your instinct.

Uw MAFELL vakhandel, onze handelspartner:

MAFELL AG · Postfach 1180 · 78720 Oberndorf · Duitsland · Tel. +49 7423 812109

Fax +49 7423 812102 · EMail mafell@mafell.de · www.mafell.nl A
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