
 

NÁRADIE A NÁSTROJE

akcia

EUR 415,00
bez DPH

Ponorná píla TS 55 F Fan Edition
TS 55 píli teraz dvojnásobne rýchlo. Veľká prieťažná sila ponornej píly umožňuje až 
dvojnásobne rýchly postup práce pri dlhšej životnosti pílového kotúča. Obojstranne 
hladký rez vďaka nasúvaciemu chrániču proti vytŕhaniu materiálu. Aj pri sklone píly 
zostane rezná hrana 90° až 47° vždy nezmenená. Bezpečná práca a jednoduché 
priloženie do existujúcej škáry rezu pomocou vodiaceho klinu. Funkcia nastavenia uhla 
so šikmým rezom v rozsahu -1° až 47°. Presné ponorné rezy až do hrúbky materiálu 55 
mm.

Rozsah dodávky: HW pílový kotúč WD42, chránič proti vytŕhaniu materiálu, priehľadné 
okienko, inbusový kľúč SW 5, v Systaineri SYS3 M 337
+ FESTOOL meracie pásmo MB 5m
+ PICA ceruzka MAR-S Pica

menovitý príkon: 1200 W
voľnobežné otáčky: 2000-5800 ot./min
pílový kotúč ø: 160 mm
upínací otvor pílového kotúča: 20
nastavenie sklonu: -1 - 47 °
hĺbka rezu 45°: 43 mm
hĺbka rezu 90°: 55 mm
pripojenie odsávania ø: 27/36 mm
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NÁRADIE A NÁSTROJE

akcia

Akumulátorové vŕtacie kladivo 
BHC 18 HPC 4,0 l-Plus organizér 

EUR 479,00
bez DPH

Kompaktný silák. Vŕta s maximálnym výkonom. S tlmením vibrácií, ergonomickým 
tvarom C a hmotnosťou len 2,5 kg (vrátane akumulátora 4,0 Ah Li-HighPower Compact) 
kombinuje akumulátorový vŕtací skrutkovač BHC 18 maximálny výkon s nízkou 
hmotnosťou – na výkonné vŕtanie bez námahy aj do tých najtvrdších materiálov. Vďaka 
bezuhlíkovému motoru EC-TEC bez potreby údržby je extrémne odolné a výkonné: 
S výnimočnou energiou príklepu vŕta BHC 18 účinne do betónu, kameňa a muriva. 
Integrované tlmenie vibrácií pritom zabráni, aby sa energia príklepu prenášala na ruky.  
Pre bezprašnú prácu s dýzou na prach, pri zapnutí náradia akumulátor s Bluetooth® 
spustí pripojený mobilný vysávač CLEANTEC, úplne komfortne a automaticky.  
Aj bez príklepu: možno vypnúť príklep, napr. na navŕtanie obkladačiek.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory BP 18 Li 4,0 AS (Li-Ion), nabíjačka TCL 6, 
prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, Systainer SYS3 M 187 + 
FESTOOL organizér SYS3 ORG 89 6xESB.

napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 4 Ah
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4895 ot./min
voľnobežné otáčky: 0-1100 ot./min
max. energia jednotlivého úderu: 1,8
upínanie: SDS-Plus
výkon pri vŕtaní v betóne: 18 mm
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Tvar: jedinečný. Hlava: vymeniteľná. Plne elektronické nastavenie krútiaceho 
momentu. CENTROTEC systém na rýchlu výmenu. Uhlový a excentrický nadstavec  
ako aj hĺbkový doraz vyriešia každé vŕtanie a skrutkovanie. Akumulátor Li-HighPower  
a bezuhlíkový motor EC-TEC, ktorý nevyžaduje údržbu. Všestranná ochrana so 
servisom Festool. Plne elektronické nastavenie a vypínanie krútiaceho momentu. 
Hlavná oblasť použitia: Montáž nábytku a kuchýň. Montáž kovaní, zadných stien, líšt. 
Montáž dverí a okien. Vŕtanie a skrutkovanie do dreva, kovu a plastu. Stavba plotov, 
pergol, prístreškov. Výroba drevených podkladových konštrukcií.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (Li-Ion), nabíjačka TCL 6, 
skľučovadlo CENTROTEC, držiak skrutkovacích hrotov CENTROTEC, 1,5-13 mm 
rýchloupínacie skľučovadlo FastFix, skrutkovací hrot PZ 2, spona na opasok,  
Systainer SYS3 M 187 + FESTOOL organizér SYS3 ORG 89 6xESB.

napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 4 Ah
voľnobežné otáčky: 0-450, 0-1500 ot./min
krútiaci moment tvrdý/mäkký max.: 45/27 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve/oceli: 40/13 mm
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NÁRADIE A NÁSTROJE

akcia

Akumulátorový vŕtací skrutkovač  
C18 HPC 4,0 l-Plus organizér

EUR 416,00
bez DPH



Sila sa stretáva s inteligenciou. Krátky, ľahký s optimálnym ťažiskom. Bezuhlíkový 
EC-TEC motor, FastFix rozhranie pre všetky nadstavce FastFix a nástroje s 
rýchloupínacím systémom CENTROTEC. Elektronické nastavenie / vypínanie krútiaceho 
momentu na presné skrutkovanie. Prepínanie zo skrutkovania na vŕtanie, bez nastavenia 
krútiaceho momentu.
Hlavná oblasť použitia: Montáž nábytku a kuchýň, stolári / tesári a vnútorná výstavba, 
výstavníctvo, budovanie skladových priestorov, priemyselné nasadenie, sériové  
skrutkovanie.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (Li-Ion), nabíjačka TCL 6, 
skľučovadlo CENTROTEC, držiak skrutkovacích hrotov CENTROTEC BH 60 CE-Imp, 
rýchloupínacie skľučovadlo FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, skrutkovací hrot PZ 2, 
spona na opasok, Systainer SYS3 M 187,
+ FESTOOL organizér SYS3 ORG 89 6xESB.

napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 4 Ah
voľnobežné otáčky: 0-450, 0-1500 ot./min
krútiaci moment mäkký/tvrdý max.: 35/50 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve/oceli: 45/13 mm
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NÁRADIE A NÁSTROJE

akcia

Akumulátorový vŕtací skrutkovač  
T 18+3 HPC 4,0 l-Plus organizér

EUR 416,00
bez DPH


