Festool Zagłębiarka TS 55 REBQPlus-FS
Kod produktu: 561580

2 672,00 zł brutto

Wierne jednej linii. Z niezbędnym wyposażeniem do każdego materiału, a przy tym lekkie i
łatwe w obsłudze. Takie są pilarki Festool.Wysoka elastyczność dzięki płaskiej obudowie i min.
odstępowi od ściany (12 mm). Regulacja kątowa z funkcją podcięć od -1° do 47°.
Przezroczyste i przesuwne okienko kontrolne zapewnia dobry widok rysy i tarczy pilarskiej.
Klin prowadzący zapewnia bezpieczną pracę i łatwe ustawianie pilarki do istniejącego
rzazuJeszcze bardziej precyzyjna
Wiele z tego, co dzisiaj obowiązuje jako domniemany standard przy ręcznych pilarkach
tarczowych, miało swoje źródło w TS 55. Dzięki wielu innowacjom historia sukcesu otworzyła
kolejny rozdział. Ultrapłaska obudowa daje jeszcze więcej elastyczności. Nowo opracowany
klin prowadzący zwiększa bezpieczeństwo i precyzję cięcia. Jest jeszcze wiele innych
argumentów, które czynią ją najlepszą zagłębiarką, jaką zbudowaliśmy.
Dane techniczne
Pobór mocy 1200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2000 - 5200 min⁻¹
Średnica tarczy pilarskiej 160 mm
Zakres regulacji kątowej -1 - 47 °
Głębokość cięcia 0 - 55 mm
Głębokość cięcia przy 45° 43 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
ciężar 4.5 kg
Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 88.5 dB(A)
Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 2.8 m/s²
Cięcie metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²
Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 99.5 dB(A)
Cięcie metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s²
Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 88.5 dB(A)

Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA 99.5 dB(A)
Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²
Najlepsza zagłębiarka, jaką udało się nam stworzyć
Zalety i korzyści
Wysoka elastyczność dzięki płaskiej obudowie i min. odstępowi od ściany (12 mm)
Regulacja kątowa z funkcją podcięć od -1° do 47°
Przezroczyste i przesuwne okienko kontrolne zapewnia dobry widok rysy i tarczy
pilarskiej
Klin prowadzący zapewnia bezpieczną pracę i łatwe ustawianie pilarki do istniejącego
rzazu
Zastosowania
Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 55 mm
Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w parkietach oraz wpustów czołowych
Przycinanie materiałów płytowych
Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-włóknowych
Zakres dostawy
tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48, szyna prowadząca FS 1400/2, zabezpieczenie
przeciwodpryskowe, okienko, narzędzie do obsługi, w systainerze SYS 4 T-LOC
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