Festool Zagłębiarka
akumulatorowa TSC 55 CAMPSet
Kod produktu: 576905

4 680,83 zł brutto

Festool Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 CAMP-Set

TSC 55. Precyzyjna praca zamiast żmudnego poprawiania. Mocne 5 200 obrotów na minutę.
Standardowa tarcza pilarska o średnicy 2,2 mm zapewnia absolutnie spokojne prowadzenie.
Wbudowane zabezpieczenia w postaci hamulca i klina prowadzącego. Zmienna prędkość
obrotowa i kąt dla precyzyjnej pracy odpowiedniej dla danego materiału i wykonywania
dokładnych podcięć. Możliwość elastycznego wykorzystania systemu dwóch akumulatorów.
Połączenie z szyną prowadzącą zapewnia doskonałe wyniki cięcia oraz jakość bez
kompromisów. Można się również obejść bez dostępu do gniazdka. Akumulatory Festool
Bluetooth® zapewniają wygodę korzystania z odkurzacza Festool: w połączeniu z
odkurzaczem Festool z funkcją Bluetooth® umożliwiają jego automatyczne uruchomienie w
trybie AUTO, gdy włączy się zagłębiarkę akumulatorową.

Zalety:
Bezszczotkowy silnik EC-TEC w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi
zapewniają bardziej efektywne cięcie.
Dwa komfortowe rozwiązania w zakresie użycia akumulatorów: praca z dwoma
akumulatorami 18 V (36 V) zapewnia maksymalną wydajność lub z jednym
akumulatorem 18 V gwarantuje lekkość i wygodę.
Silnik EC-TEC o wysokiej prędkości obrotowej zapewnia idealne cięcie i szybką pracę.
Pojemnik na pył zapewnia czystą pracę.
Nowa generacja systemu FastFix zapewnia jeszcze prostszą i szybką wymianę
brzeszczotu oraz pracę dostosowaną do materiału.
Wygodne odsysanie: akumulator komunikuje się poprzez Bluetooth® z modułem
Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (w przypadku CT 26/36/48 możliwość
dołączenia jako wyposażenie dodatkowe, a w CT MINI I i MIDI I jest on już wbudowany)
i automatycznie uruchamia odkurzacz wraz z włączeniem TSC 55

Dane techniczne:
Rodzaj napędu Akumulator
Napięcie akumulatora 18/36 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2650 - 3800/5200 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
Pojemność akumulatora Li-Ion 5.2 Ah
Ciężar 1x18V/2x18V 4.6/5.3 kg
Zakres dostawy:
2 x akumulator BP 18 Li 5,2 ASI,
szybka ładowarka SCA 8,
tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48,
zabezpieczenie przeciwodpryskowe,
okienko,
pojemnik na pył,
klucz imbusowy SW 5, 2 x szyna prowadząca FS 1400/2,
2 elementy łączące FSV, ścisk stolarski FSZ 120

Nasza najlepsza zagłębiarka zapewnia niezależność

Zalety i korzyści
Bezszczotkowy silnik EC-TEC w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi
zapewniają bardziej efektywne cięcie
Dwa komfortowe rozwiązania w zakresie użycia akumulatorów: praca z dwoma
akumulatorami 18 V (36 V) zapewnia maksymalną wydajność lub z jednym
akumulatorem 18 V gwarantuje lekkość i wygodę
Silnik EC-TEC o wysokiej prędkości obrotowej zapewnia idealne cięcie i szybką pracę
Pojemnik na pył zapewnia czystą pracę
Nowa generacja systemu FastFix zapewnia jeszcze prostszą i szybką wymianę
brzeszczotu oraz pracę dostosowaną do materiału
Wygodne odsysanie: akumulator komunikuje się poprzez Bluetooth® z modułem
Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (w przypadku CT 26/36/48 możliwość
dołączenia jako wyposażenie dodatkowe, a w CT MINI I i MIDI I jest on już wbudowany)
i automatycznie uruchamia odkurzacz wraz z włączeniem TSC 55

Zastosowania
Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 55 mm
Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
Wykonywanie wycięć w drzwiach lub blatach kuchennych
Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w parkietach oraz wpustów czołowych
Przycinanie materiałów płytowych

Wygodna praca z odsysaniem – akumulatory Bluetooth® automatycznie uruchamiają
odkurzacz z obsługą Bluetooth® w trybie AUTO
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