Festool Zagłębiarka TS 55 CAMPSet
Kod produktu: 575961

3 333,24 zł brutto

Festool Zagłębiarka TS 55 CAMP-Set

Wyjątkową cechą jest ultra płaska obudowa z króćcem ssącym przesuniętym do wewnątrz.
Umożliwia to cięcie przy krawędzi, z minimalnym odstępem od ściany wynoszącym 12 mm.
Możliwe jest też wyposażenie w okienko lub zabezpieczenie przeciwodpryskowe. TS 55 R
gwarantuje jeszcze większą kontrolę i doskonałe rezultaty. Kolejne cechy szczególne to nowo
opracowany klin rozszczepiający, który wysuwa się przed tarczą i zapewnia bezpieczeństwo
oraz precyzyjne umiejscowienie w już istniejących nacięciach, poszerzona regulacja kąta oraz
podwójny wyświetlacz do regulacji głębokości cięcia, gwarantujący jeszcze większą precyzją i
prostą obsługę. Ogólnie rzecz biorąc, jest to najlepsza zagłębiarka, jaką dotąd zbudowaliśmy.

Zalety:
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
Dane techniczne:
Rodzaj napędu Sieć
Pobór mocy 1200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2000 - 5800 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
Zakres dostawy:
tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48,
2 x szyna prowadząca FS 1400/2,
1 x 2 elementy łączące FSV,
ścisk stolarski FSZ 120,
zabezpieczenie przeciwodpryskowe,
okienko,
klucz imbusowy SW 5

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
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