
A felújítás a megfelelő  
géppel kezdődik

Festool rendszer a szerelési és felújítási munkákhoz
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Az új fürdőszoba legyen ügyfelei kedvére való. 
Ugyanígy lehet kedvükre való az átépítési  
munkafolyamat is – cél a legjobb eredmény!

A Festool gépek megkímélik ügyfeleit a fürdőszoba költséges felújítása során a kényelmetlen kísérő jelenségektől,  
és egyidejűleg hozzásegítik a munka hatékony elvégzéséhez és az eredmények kis fáradsággal, könnyedén történő 
eléréséhez. Például szanálómarókkal a régi bevonatok extrém gyors és erőteljes lemunkálásához. Robusztus és 
ergonomikusan állítható keverőgépekkel. Vagy hajszálpontos bontórendszerekkel a csempék és természetes kövek 
precíz vágásához. Minden alkalmazásra jellemző, hogy pormentes és egészséges munkavégzést biztosító, speciálisan 
kialakított rendszer kapcsolódik hozzá.
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Verhetetlen pontosság.
DSC-AG vágórendszer és vezetősín a csempék és természetes kövek  
precíz és pormentes vágásához.

Kényelmes, fáradságmentes, 
szabadalmaztatott.
Az ErgoFix magasságállítás lehetővé teszi  
a testmagasságához való egyedi beállítást.

Gyors és pormentes előrehaladás.
Gyémánt csiszolórendszer és CTM 36 E AC HD elszívómobil padlók,  
esztrich és bevonatok gyors és pormentes lemunkálásához.

Nem csak a tüdeje fogja szeretni. 
Ügyfelei is!
Az elszívómobilok a csiszolás, fűrészelés és marás 
során keletkező por 99,995%-át elszívják. Röviden: 
ami egyébként a tüdőbe jutna, az közvetlenül a 
gyűjtőtartályba kerül. Ennek ügyfelei is örülni fognak. 
Így környezete a munkavégzés során is olyan tiszta 
lesz, mint amilyet a végére várnak el. Mindez jelentő-
sen megnöveli a továbbajánlás arányát is. 

Legalább annyira a géphez tartozik, mint a tartozékok.
Biztos befektetés kockázatmentes vásárlás – pénz- 
visszafizetési garancia 7 napig.

Festool rendszer | A fürdőszoba felújítása

Átgondolt és gyors.
A gép és a keverőszár szerszám  
nélküli leválasztása.

Munkavégzés a perem közelében.
A RENOFIX RG 130 E gyémántcsiszoló  
felhajtható szegmensével lehetővé teszi  
a szegélyhez közeli munkát.
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Egyszerű és gyors is lehet a szárazépítés. 
Az alábbi néhány ötlettel könnyedén felgyorsíthatja 
a munkát!

Az egyedi szárazépítésben a Festool gépei az élen járnak. Például a DURADRIVE szárazépítési csavarbehajtó Start-Stop 
funkciójával, mely időt takarít meg a sorozatcsavarozások során és egy akkutöltéssel nagyobb teljesítmény leadására képes. 
Vagy a PLANEX hosszúszárú falcsiszoló átgondolt csatlakozórendszerével, mely rövid átszerelési időt és gyors beállítást 
biztosít a gépnek a különféle magasságú helyiségekben. Összességében ezek a tulajdonságok a szárazépítéssel azonos célt 
követnek – az egyes eltervezett projektek gyors, egyszerű és hatékony megvalósítását!
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Rövid, hosszú, erős a falon és a mennyezeten.
Gyors és erős lemunkálás akár óránként 30 kg anyagmennyiség a robusztus, 
kétfokozatú meghajtás és a változtatható állású munkahossz révén – PLANEX 
LHS 225 hosszúszárú falcsiszoló.

A rendszer jelenti a különbséget.
A Festool rendszerszemlélet azt a törekvést és  
a saját magunkkal szemben támasztott követelményt 
képviseli, hogy minden feladatot A-tól Z-ig végiggon-
dolunk. Ez a nagy teljesítményű gépekkel kezdődik,  
és bár nem utolsó sorban a teljes mértékben a géppel 
kompatibilis rendszertartozékokkal zárul. Íly módon 
egy olyan rendszer jön létre amely tökéletesen 
igazodik a mindenkori feladathoz és az Ön munkáját 
is minden egyes alkalommal hatékonyabbá teszi.

Pontos, kényelmes, sokoldalú.
VECTURO OS 400 oszcilláló gép vezetőasz-
tallal – optimális a fa- és lemezanyagok 
kivágásához.

Építőanyagok pormentes vágása.
DSC-AG 125 gyémánt vágórendszer a pormentes és 
precíz munkavégzéshez 27 mm-es vágásmélységig.

Energiakímélő, fáradságmentes munkavégzés.
BHC 18 akkus fúrókalapács magas ütési 
energiával és beépített rezgéscsillapítással.

Kompakt, könnyű, gyors.
A DURADRIVE csupán 1,9 kg súlyával magas fordulatszámot 
biztosít a rövid idő alatt elvégzett sorozatcsavarozásokhoz. 

Festool rendszer | Szárazépítés

A szolgáltatásaink is megfelelnek  
a legmagasabb igényeknek.
Ilyen például a 36 hónapos költségmentes szerviz 
garancia, mely a kopóalkatrészekre is kiterjed.
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A rendszer jelenti a különbséget
A Festool elszívómobilok a rendszerközpontú szemlélet szerves részét 
képezik így tökéletesen illeszkednek a Festool  gépekhez és alkalmazások-
hoz. Ez az amiért nemcsak a gépeinket, hanem az elszívókat is fejlesztjük. 

Szánjon 30 másodpercet arra, hogy végiggondolja, 
hogy eddig miért dolgozott elszívás nélkül?
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L porosztály
Egyszerű és veszélytelen 

porok, mint például a házban 
felgyülemlő por, a lakkok, a gipsz 
és az olyan anyagok mint a föld.

M porosztály
Minden fapor, valamint  

a glett, a töltőanyag, a cement,  
a beton, a csemperagasztó, a 
festékek (pl. latex- és olajfesté-
kek) és a kvarctartalmú anyagok 
(pl. homok és kavics) porai.

H porosztály
Rákkeltő és patogén 

porok valamint gombaspórákat, 
azbesztet, ásványi rostokat, 
bitument és üveggyapotot 
tartalmazó porok.

Veszélyes porok
Gyúlékony és robbanásve-
szélyes porok.

Poros környezetben, ráadásul olyan gépekkel dolgozva melyek folyamatosan port 
termelnek  egy dologra különösen ügyelnie kell: az egészségére! A por károsító 
hatása egyrészt a porszemcsék méretétől, másrészt a pormennyiségtől és  
attól időtartamtól függ, ameddig a tüdeje ki van téve a porral való érintkezésnek.  
A legrosszab, hogy minél kisebb a porszemcse, annál mélyebben tud a tüdő 
szöveteibe hatolni! A finom porszemcsék a légutakat is károsítják, így különösen 
veszélyesek az egészségre!

Emiatt amikor ásványi porokkal dolgozik, egészsége megóvása érdekében 
mindig gondoskodjon a tiszta levegőről, valamint kizárólag ellenőrzött és 
bevizsgált elszívómobillal dolgozzon!

Részletes tájékoztatást, közleményeket és a megállapított munkahelyi határér-
tékek alapján speciálisan elkészített anyaglistát MAC (maximálisan megengedhető 
koncentráció) a www.festool.hu/pormentesen oldalon találhat.

Festool rendszer | Pormentes munkavégzés

Tudja meg 30 másodperc alatt,  
hogy miért is éri meg az elszíváson gondolkodnia!
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Földszint, 1. és 2. emelet – a 18 voltos rendszer itt mutatja meg igazán az előnyeit. A gép központi eleme a szénkefe nélküli 
EC-TEC motor. Lehetővé teszi a különösen kompakt és egyszerű építési technikája révén a fáradtságmentes munkavégzést. 
Ezzel egy időben kopásmentes és intelligens elektronika biztosítja az akkutöltésenkkénti nagyobb fokú kihasználtságot  
a fúrási vagy rögzítési munkafolyamatok során. Mindig készen áll az erő és forgatónyomaték leadására, ám mindemellett 
energiahatékonyan dolgozik, és maximális munkavégzési kényelmet biztosít.

Az új homlokzat szigetelés energiát és költségeket 
takarít meg. Nem lenne tökéletes ha már a gép is jó 
példát mutatna?
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Ergonomikus a még nagyobb munkavégzési kényelemért.
BHC 18 akkus fúrókalapács kiemelkedő ergonómiával, kompakt  
C-alakkal és kiegyensúlyozott súlyelosztással.

A 18 voltos rendszer – egy teljesen új 
gondolkodásmód mentén lett létrehozva.
Kompatibilis a rendszerrel. Kompatibilis az akkus 
kiépítéssel. Összekötő láncszemként nagy teljesítmé-
nyű akkucsomaggal és EC-TEC motorral. A Festool  
18 voltos rendszere újfajta gondolkodásmódot igényel. 
Már nem csak az „Ah” a döntő, hanem a hatékonyság 
és a kényelem is. És nem csak a papíron, hanem ott, 
ahol ez tényleg számít: fúrásnál, csavarozásnál, 
fűrészelésnél. Alkalmazza bárhol, ahol a konnektortól 
távol eső helyen kell tökéletes munkaeredményt 
nyújtani!

Erőteljes és sokoldalú.
4 fokozat a bármely feladathoz való hozzáigazításért, 
FastFix rögzítő a szerszám nélküli átszereléshez – 
QUADRIVE PDC 18/4 akkus ütvefúró-csavarbehajtó.

Precizitás a legjobb formában.
Univers SSU 200 EB láncfűrész 200 mm-es vágásmélységgel a nyomásálló 
szigetelőanyagok és a fa tökéletes leszabásához.

Festool rendszer | Energiahatékony munkavégzés

Egyszerűbb bármelyik biztosításnál.
36 hónap lopás esetére szóló biztosítás, akkor is ha 
a gépet az autóból vagy külső helyszínen lopták el.
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A padló learakásának/felújításának a lehető legjobb 
minőségűnek kell lennie. Ezentúl rendkívül tartósnak 
is kell maradnia hosszú éveken keresztül. Ez az  
amiért tényleg mindent tudnia kell a gépeinkről!

A padló kialakítása a helyiség tervezésének a része. A szobára gyakorolt hatása mellett fontos, hogy funkcionális is 
legyen, és kibírjon egyet s mást. Az első naptól kezdve sok-sok éven át. Ez az a filozófia amely gépeinkre is érvényes. 
Szoros együttműködésben fejlesztve a szakemberekkel.  Professzionális iparágakban történő használatra szánva. 
Kiemelkedő funkcionalitás és extrém robusztus kialakítás. Számtalan tartóssági teszten ellenőrizve, már jóval azelőtt, 
hogy a gép az építkezési helyszínen használatba kerülne.
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Hatékony, erőteljes és nem köt kompromisszumot.
A PRECISIO CS 50 asztali vonó-leszabó fűrész a legkeményebb anyagok  
esetén is mindig pontosan és erőteljesen dolgozik. 

Gyors előrehaladás a munkában.
RENOFIX RG 130 E gyémántcsiszoló a beton, 
esztrich és ragasztómaradványok gyors és 
nagy felületű lemunkálásához. 

Gyorsan, szerszám nélkül összeszerelhető.
Mélységütköző a VECTURO OS 400 oszcilláló-n a beállított bemerülési 
mélységhez.

Az örökkévalóságnak tervezve.
Sok Festool gép már több, mint 30 éve üzemel és még 
mindig használatban van. Ez nem a véletlen, hanem a 
kezdetektől  fogva a csekély kopásra és robusztusságra 
törekedő fejlesztés eredménye. Ez több időnkbe kerül, 
ügyfeleink azonban sok pénzt megtakarítanak. Az 
alacsonyabb javítási költségek és a csökkentett 
leállási idő, több, mint kifizetődő a hosszú-hasznos 
gépélettartam során.

Festool rendszer | Padlófelújítás

Precíz és tiszta.
A DSC AG 125 átgondolt bemerítő funkciója révén  
a vágás a padló bármely pontján elkezdhető.

Könnyű, sokoldalú és pontos.
A TS 55 R merülőfűrész ultra lapos gépházzal és az 
új vezetőékkel most sokoldalúbb, biztonságosabb 
és precízebb, mint valaha.

A hosszú távú befektetés védelme.
Mindegy, hogy a gépéhez milyen alkatrész szükséges: 
mi minden alkatrészt legalább 10 évig garantáltan 
biztosítunk.
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Valódi 
érték

Egyszerűen biztonságos és  
elválaszthatatlanul hozzátartozik 
az összes Festool géphez: 
SERVICE all-inclusive

Minden egyes gép, amely elhagyja 
cégünket, „all-inclusive” csomagként 
érkezik meg Önhöz, tele attraktív  
szervizszolgáltatásokkal, mint például  
a 36 hónapos költségmentes szerviz 
garancia, mely már a kopó alkatrészekre 
is kiterjed!* 

2014_FES_SanReMo_Brochure_HU.indd   14 12.08.14   09:48



1514 www.festool.hu

*  Érvényes minden a vásárlás dátumától számított 30 napon belül regisztrált Festool gépre a „SERVICE all-inclusive” szolgáltatáscsomag 
keretében. Az összes szolgáltatásra a Festool garanciális és szolgáltatási feltételei érvényesek. Leírásukat a www.festool.hu oldalon találja.

36 hónap költségmentes szerviz garancia

36 hónap lopás esetére szóló biztosítás

7 napos pénzvisszafizetési garancia

Pótalkatrészek biztosítása 10 évig

„ Mire végeztünk a szereléssel, 

feltörték az autót. Elloptak egy 

CTL MIDI elszívót, ezt sikerült 

pótolnunk a lopás esetére szóló 

biztosítás igénybevételével. 

Mindenkinek javasolom, aki 

Festool gépet vásárol, hogy 

regisztrálja azokat!”

Sólymosi József, Nagytarcsa

„ A termékek minősége  

a lehető legjobb. Egy ROTEX 

90 tipusú gépem régen 

tönkrement de még a 3 éves 

garancia ideje alatt behoztam 

és szó nélkül megjavították, 

költségmentesen, ellenben 

más cégekkel.”

Varga Balázs, Budapest

Festool rendszer | Szolgáltatások
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Áttekintés az összes gépről.

Csiszolás Vágás

RENOFIX RG 130 
gyémántcsiszoló 

PLANEX LHS 225 
hosszúszárú falcsiszoló 

DSC-AG 125
gyémántvágó

 X Gyémántcsiszoló a gyémánt-szerszámokhoz 
optimalizált fordulatszámmal

 X Gyors anyagleválasztás és előrehaladás az  
1.600 wattos motorral

 X Munkavégzés közvetlenül a falig a felhajtható 
szegmens révén

 X Biztos és gyors munkavégzés a falon a beépített 
falütközővel

 X Két hosszúság, egy készülék – néhány 
mozdulattal meghosszabbítható vagy 
lerövidíthető

 X A fal és a mennyezet erősebb és gyorsabb 
lecsiszolása a robusztus, kétfokozatú hajtómű 
segítségével

 X Robusztus, megbízható meghajtó elemek 
optimális erőkihasználással

 X Könnyűnek érzékelt súly a szabályozható 
elszívás következtében

 X Vágórendszer hatékony porelszívással
 X Festool vezetősínekre helyezhető a precíz vágásért
 X A vágás az anyagban bárhol elkezdhető
 X Vezetőasztal könnyen futó görgőkkel a munkadarab 
biztos vezetéséért

 X Szabad rálátás a vágási helyre

Szállítási terjedelem

RG 130 E-Set DIA HD
Vezetőasztal, rögzítő karima készlet, 
homlokfuratos kulcs, gyémánttárcsa DIA 
HARD-D130, SYSTAINER-ben SYS 5 T-LOC 

Cikkszám: 768977

Szállítási terjedelem

LHS 225 EQ-Plus/IP
StickFix csiszolótányér Ø 215 mm,  
2 interface-pad, SYSTAINER-ben SYS MAXI

Cikkszám: 571719

Szállítási terjedelem

DSC-AG 125 Plus-FS
Sarokcsiszoló AG 125-14 D, elszívóbura  
DCC-AG 125, DIA-tárcsa ALL-D 125 Premium, 
vezetősín FS 800/2, SYSTAINER-ben  
SYS  4 T-LOC

Cikkszám: 768993

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel 1.600 W

Üresjárati fordulatszám 3.000 – 7.700  
ford./perc

Tárcsa Ø 130 mm

Szerszámbefogó D25/M14

Csatlakozás elszívás részére Ø 36/27 mm

Súly 3,8 kg

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel 550 W

Üresjárati fordulatszám 340 – 910  
ford./perc

Cserélhető csiszolótányér Ø 215 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 36/27 mm

Súly (hossz 1,60 m) 4,6 kg

Súly (hossz 1,10 m) 3,8 kg

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel 1.400 W

Fordulatszám (üresjárat) 11.000 
ford./perc

Vágás-mélység 27 mm

Vágásmélység a vezetősínen 23 mm

Tárcsaátmérő 125 mm

Távolság oldalirányban/elől 32/78 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 36/27 mm

Fedél/rendszer súlya 2,2/4,1 kg
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Fúrás és csavarozás

Festool | A gépek áttekintése

További termékváltozatok  
a www.festool.hu oldalon érhetők el

ElszívásKeverés

CLEANTEX CTM/CTL 36 E AC HD 
elszívómobil

MX 1000 
keverőgép

DURADRIVE DWC 18-4500
csavarbehajtók szárazépítési 
munkákhoz

 X Állandó magas elszívási teljesítmény az 
automatikus tisztítás révén

 X Teljesen kihasználható tartály 36 l térfogattal
 X Extrém robusztus kialakítás nagy kerekekkel  
és acél tengellyel

 X Optimálisan beállított bekapcsolási automatika 
indítási és kikapcsolás késleltetéssel

 X Az M-elszívónál ezen felül szenzortechnika is 
ellenőrzi a térfogatáramlást

 X ErgoFix magasságállítás beépített gyorsváltó 
funkcióval

 X A fokozatmentes kapcsolóval történő lágyindítás 
révén nincs anyagkifröccsenés

 X Erőteljes áthúzással rendelkező, 1.020 wattos 
motor

 X Kevesebb erőfeszítés szükséges a keverőgép 
irányításához köszönhetően az ergonómius 
tervezésmódnak 

 X Gumisarkak védik a gépet a sérülésektől, és 
lehetővé teszik mind a biztonságos leállítást, 
mind a dőlésveszély nélküli falnak támasztást

 X Precíz, kopásmentes elektronikus kikapcsolás  
a pontos becsavarozási mélységért

 X Igény szerint energiatakarékos Start/Stop 
funkció a főkapcsoló megnyomása nélkül

 X Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli EC-TEC 
motor a maximális kitartásért és a kiemelkedő 
hatásfokért

 X Gyorsan, szerszám nélkül cserélhető 
csavartároló előtétek kaphatók

Szállítási terjedelem

CTM 36 E AC HD
High Performance főszűrő, SELFCLEAN 
szűrőzsák, porgyűjtő zsák, antisztatikus 
elszívótömlő Ø 36/32 mm x 3,5 m elfordítható 
csatlakozó karmantyúkkal, ComfortClean 
tolózár, tartozékdoboz, kartonban

Cikkszám: 584171

Szállítási terjedelem

MX 1000 E EF HS2
ErgoFix adapter, kettős villáskulcs, HS 2 
120x600 M14 keverőszár, karton dobozban

Cikkszám: 767999

Szállítási terjedelem

DWC 18-4500 Li 4,2 set
TCL 3 töltőkészülék, előtét tár, mélységütköző, 
övcsipesz, állványhorog, mágneses bittartó,  
2 db PH 2 hosszú bit, 2. akkuegység gumírozott 
kerettel, SYSTAINER-ben SYS 2 T-LOC

Cikkszám: 768941

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel 1.020 W

Üresjárati fordulatszám 360 – 630  
ford./perc

Szerszámbefogó M14/ErgoFix

Befogónyak átmérő 57 mm

Keverszár max. átmérője 120 mm

Keverési mennyiség 40 l

Súly 4,5 kg 

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel 350 – 1.200 W

Térfogatáramlás max. 3.900 l/m

Vákuum 24.000 Pa

A tartály térfogata 36 l

Szűrőfelület 6.318 cm2

Dugaszoló aljzat max. 2.400 W

Csatlakozó kábel 7,5 m

Súly 15 kg

Műszaki adatok

Akkumulátor feszültség 18 V

Kapacitás 4,2 Ah

Fordulatszám (üresjárat) 0 – 4.500 ford./perc

Forgatónyomaték  
kemény/puha

18/7 Nm

Szerszámbefogó 1/4” 

Súly mélységütközővel, 
akkuval együtt

1,9 kg

Súly előtét tárral,  
akkuval együtt

2,1 kg
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Áttekintés az összes gépről.

Fúrás és csavarozás Fűrészelés és oszcillálás

Szállítási terjedelem

PDC 18/4 Li 4,2 Plus
TCL 3 töltőkészülék, CENTROTEC szerszámtok-
mány, CENTROTEC bit-tartó, PZ 2 bit, 13 mm-es 
FastFix gyorsbefogó fúrótokmány, kiegészítő 
fogantyú, 2. akkuegység Li-ion. 4,2 Ah gumírozott 
kerettel, SYSTAINER-ben SYS 2 DF T-LOC

Cikkszám: 768927

 X FastFix a sarokfúróra és sarok-csavarbehajtóra 
való gyors átszereléshez

 X Szénkefe nélküli EC-TEC motor a maximális 
élettartamért és a rendkívüli hatásfokért

 X 4 sebességes hajtás max. 3.800 ford./perc 
sebességgel a gyors és tiszta fúrási 
előrehaladásért

 X Tökéletes megoldás intenzív nyomatékú 
csavarozási és fúrási munkákhoz nagy átmérők 
esetén

 X Hozzákapcsolható tengelyirányú ütés a falban 
való fúráshoz

QUADRIVE PDC 18/4
akkus ütvefúró-csavarbehajtó

 X Felülmúlhatatlan súly-teljesítmény arányt 
biztosító EC-TEC motor és C-forma

 X Rezgéscsillapítás a fáradtságmentes 
munkavégzésért; maximális kezelői kényelem 
minden munkavégzési helyzetben

 X Szénkefe nélküli EC-TEC motor integrált 
motorfelügyelettel a hosszú élettartam és  
a maximális teljesítmény érdekében

 X Kiváló minőségű lítium-ionos akkutechnológia  
a maximális élettartam érdekében

BHC 18
akkus fúrókalapács

Szállítási terjedelem

BHC 18 Li 4,2 Plus
TCL 3 töltőkészülék, 2. akkuegység Li-ion  
4,2 Ah, gumírozott kerettel, kiegészítő fogantyú, 
mélységütköző, SYSTAINER-ben SYS 2 TL 

Cikkszám: 564504

 X Fa és nyomásálló szigetelőanyagok pontos 
vágása

 X Építkezéseken is ideális: 200 mm vágási mélység 
csupán 6,5 kg-os súly mellett

 X A vezetősínnek köszönhetően nyílegyenes és 
kipattogzásmentes vágások

 X Sokoldalúan használató: gérvágásra akár 60°-ig

UNIVERS SSU 200 
láncfűrész

Szállítási terjedelem

SSU 200 EB-Plus-FS
Uni SC 3/8”-91 U-39E fűrészlánc, lánckenő  
olaj 250 ml, 7,5 m csatlakozókábel, vezetősín 
FS 800/2, SYSTAINER-ben SYS 5 T-LOC

Cikkszám: 769010

Műszaki adatok

Akkumulátor feszültség 18 V

Akkukapacitás Li-ion 4,2 Ah

Üresjárati fordulatszám  0 – 1.100  
ford./perc

Ütésszám 4.895 ford./perc

Furatátmérő betonban  max. 18 mm

Körfúró fúrási átmérő  max. 68 mm

Max. forgatónyomaték fában/
acélban  10/25 Nm

Szerszámbefogó SDS-plus

Egyedi ütések ereje  1,8 J (EPTA)

Méret (h x sz x m)  280 x 88 x 237 mm

Súlya Li-ion akkuval 2,6 kg

Műszaki adatok

Akkumulátor feszültség 18 V

Akkumulátor kapacitás 4,2 Ah

Fokozatok 4 fokozat

Fordulatszám (üresjáratban) 
max. 

0 – 3.800  
ford./perc

Ütésszám (csak PDC estén) 0 – 76.000  
ford./perc

Forgatónyomaték  
kemény/puha 

60/40 Nm

Fúrótokmány befogási 
tartomány 

1,5 – 13 m

Szerszámbefogó FastFix

Súly CENTROTEC-kel, 
akkuval

1,8 kg

Műszaki adatok

Névleges felvétel 1.600 W

Vágási mélység 0°; 
90°/45°/60° esetén

200/140/100 mm

Gérvágás 0–60°

Fordulatszám (üresjárat) 4.600 ford./perc

Vágási sebesség  10,6 m/s

Lap állítás 0 – 10°

Csatlakozó kábel  7,5 m

Csatlakozás elszívás részére Ø 36/27 mm

Súly 6,5 kg
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Festool | A gépek áttekintése

További termékváltozatokat  
a www.festool.hu oldalon talál

 X Többfunkciós húzófogantyú: egy fogantyú,  
amivel az összes funkció kézben tartható

 X Fast-Fix fűrészlapcsere szerszám nélkül
 X Mindkét oldalon kipattogzásmentes vágás a 
fűrészlappal együtt haladó kipattogzásgátlónak 
köszönhetően

 X Gyors átváltás a hosszanti és keresztirányú 
vágás között a szögütköző révén

PRECISIO CS 50
asztali vonó-leszabó fűrész

Szállítási terjedelem

CS 50 EB
HW univerzális fűrészlap W32 szögütköző, 
felhajlítható lábak, 3x kipattogzásgátló elszívó 
készlet, tolóbot, kezelőszerszám, kartonban

Cikkszám: 561180

 X Maximális sokoldalúság a minimális faltávolsá-
got (12 mm) biztosító lapos gépház révén 

 X Szögbeállítás, alávágó funkció esetén:  
-1° és 47° között

 X Rugós vezetőék gondoskodik a biztonságosabb 
munkáról és az egyszerű pozicionálásról egy 
már létező bevágásban

 X Jó rálátás az előrajzolt mintára és a fűrészlapra 
az átlátszó betekintőpanel révén

TS 55 R
merülőfűrész

Szállítási terjedelem

TS 55 REBQ-Plus-FS
HW W48 finomfogazású fűrészlap, FS 1400/2 
vezetősín, kipattogzásgátló, betekintő ablak, 
kezelőszerszám, SYSTAINER-ben SYS 4 T-LOC 

Cikkszám: 561580

Szállítási terjedelem

OS 400 EQ-Plus 230V 
USB 78/32/Bi univerzális fűrészlap, plug-it 
kábel 4 m, SYSTAINER-ben SYS 2 T-LOC 

Cikkszám: 563000

 X Precíz vágások innovatív tartozékokkal –  
a vezetőléc, a mélységütköző és a vezetősaru 
szerszám nélkül, egyszerűen felszerelhető

 X Ergonomikus – gumírozott fogantyú, optimális 
kapcsolási pozíció

 X Rugalmas használhatóság és rövid felszerelési 
idő – a plug-it kábel és a FastFix csatlakozó révén

 X Erőteljes – 400 wattos motor elektronikus 
fordulatszám-szabályzással

VECTURO OS 400 
oszcilláló 

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel  1.200 W

Üresjárati fordulatszám 2.000 – 5.200  
ford./perc

Fűrészlapátmérő 160 mm

Szögtartomány -1 – 47°

Vágásmélység 0 – 55 mm

Vágásmélység 45°-nál 0 – 43 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 36/27 mm

Súly 4,5 kg

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel 1.200 W

Üresjárati fordulatszám 1.600 – 4.200  
ford./perc

Fűrészlap-átmérő 190 mm

Vágásmagasság 90°/45° 0 – 52/0 – 37 mm

Ferde állás 0 (-2)° – 45 (+47)°

Vonóút 304 mm

Az asztal mérete 585 x 400 mm

Magasság, felhajtott 
lábakkal

316 mm

Asztalmagasság  
szintjére állítva

900 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 36/27 mm

Súly 17,4 kg

Műszaki adatok

Teljesítmény 400 W

Teljesítményadat 220 W

Rezgés 11.000 – 18.500  
rezgés/perc

Súly 1,55 kg

Amplitúdó 2°

Kábel hossza 4 m 
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A vibráció- és kibocsátási értékeket a kezelési útmutatókban találja  
a www.festool.com/vibration honlapon

A tévedések és változtatások jogát fenntartjuk. Az ábrák és illusztrációk  
nem kötelező jellegűek. Készült a Tooltechnic System Kft. (1103 Budapest, 
Gyömrői út 150. V-3 épület) részére. 2014. július.

www.festool.hu

SERVICE all-inclusive: 36 hónap költségmentes  
szerviz garancia a kopóalkatrészekre is, lopás esetére 
szóló biztosítás és még sok egyedülálló szolgáltatás.
További információ a www.festool.hu oldalon.

Régi gépek visszavétele, újrafeldolgozás, alacsonyabb 
hulladék kibocsátás. A tiszta környezetért.
További információ a www.festool.hu oldalon.

Tooltechnic System Kft.
H-1103 Budapest
Gyömrői út 150. V-3 épület
Telefon: (06-1) 297 1350
Telefax: (06-1) 297 1359
E-mail: info@festool.hu

Szakkereskedő
Festool
Felújítás és renoválás 
Érvényes 2014 augusztustól

Rendelési szám 64189 HU/hu
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