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Promocja 18V
Akumulator Bluetooth® gratis!

Nowa Promocja 18V, Wiosna 2020.
Przy zakupie jednego z przedstawionych narzędzi akumulatorowych, 
u Dystrybutora biorącego udział w promocji, otrzymasz akumulator  
5,2 Ah Bluetooth® gratis.*  
 
Okres trwania promocji: od 1 kwietnia do wyczerpania zapasów.

Szczegóły promocji dostępne na stronie www.festool.pl/promotion*

* Przy zakupie wariantu Basic/Compact/Plus/Plus SCA/Set lub Set SCA 18V. 
Wszystkie informacje oraz listę biorących udział w promocji Dystrybutorów można znaleźć na www.festool.pl/promotion 
Szczegóły dotyczące promocji dostępne będą na stronie www.festool.pl od 01.04.2020r.
Znak słowny i loga Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i są używane na podstawie licencji przez TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG 
a tym samym przez Festool.
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  ► Pierwsza pilarka Festool z innowacyjną 
technologią SawStop dla większego 
bezpieczeństwa podczas cięcia. 
W przypadku kontaktu ze skórą tarcza 
zatrzymuje się natychmiast i chowa 
w powierzchni roboczej. 

  ► Mniej odprysków na górnej powierzchni 
materiału przy cięciu skośnym 
i wzdłużnym dzięki możliwości 
odchylenia tarczy pilarskiej w lewo. 
Cięcie bez wyrw w dolnej powierzchni 
materiału dzięki wykorzystaniu 
zabezpieczenia przeciwodpryskowego.

  ► Możliwość zmiany wysokości cięcia 
do 80 mm, wydłużenia i poszerzenia 
powierzchni roboczej, a także większa 
elastyczność dzięki przykładnicy kątowej.

Szczegóły produktu
Pilarka stolikowa TKS 80 z technologią SawStop
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Nowość!
Szczegóły produktu

Zwalnia wstępnie napiętą 
sprężynę, a blok aluminiowy 
zatrzymuje tarczę pilarską. 
Zużyty moduł wymienia się 
w kilku prostych krokach.

Inteligentny moduł
W chwili kontaktu z ludzką 
skórą ostrze jest zatrzymane 
w ciągu 5 milisekund i chowane 
w powierzchni roboczej.

Wrażliwe czujniki

Pilarka stolikowa TKS 80 z technologią SawStop

Dane techniczne

Pobór mocy 2 200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1700 - 3500 min-¹
Średnica tarczy pilarskiej 254 mm
Wysokość cięcia 90°/45° 80/56 mm
Nastawianie skosu -2 / 47 °
Wymiary stołu 720 x 850 mm
Wysokość stołu, nóżki złożone 385 mm
Wysokość stołu, nóżki rozłożone 900 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
Ciężar 48 kg
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  ► Akumulatorowa zakrętarka udarowa 
TID 18 jest niezwykle wydajna i zapewnia 
trzy poziomy prędkości obrotowej 
do pracy dopasowanej do materiału. 
Zawiera inteligentny szczegół - tryb T, 
który wykrywa przejście z blachy do 
drewna i automatycznie dostosowuje 
prędkość obrotową.

  ► Perfekcyjna, ergonomiczna, kompaktowa 
konstrukcja oraz niewielki ciężar 
wynoszący zaledwie 960 gramów*, 
umożliwiają wygodną obsługę, również 
przy długotrwałej pracy oraz pracy nad 
głową. Dzięki zasadzie IMPACT nie ma 
momentu wstecznego - TID 18 obraca 
wkręt, a nie nadgarstek.

  ► TID 18 z bezszczotkowym silnikiem 
EC-TEC najnowszej generacji 
o wyjątkowej mocy i niezwykle solidny 
mechanizm udarowy umożliwia długą 
gotowość do pracy.

Szczegóły produktu
Akumulatorowa zakrętarka udarowa TID 18

* Ciężar narzędzia bez akumulatora.
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Szczegóły produktu

Z momentem obrotowym 
180 Nm i niezwykle mocnym, 
bezszczotkowym silnikiem 
EC-TEC o trzech stopniach 
prędkości obrotowej.

Ochrona nadgarstka podczas 
wkręcania bez wstecznego 
momentu obrotowego.

Moc w użyciu Mechanizm udaru stycznego

Akumulatorowa zakrętarka udarowa TID 18 Nowość!

Dane techniczne

Napięcie akumulatora 18V
Biegi 3 + tryb T
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 
1/2/3 bieg

0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 min-¹

Maks. liczba udarów 4 500 min-¹
Moment obrotowy maks. 180 Nm
Maks. wielkość wkrętów w przypadku 
drewna miękkiego

8 x 220 mm

Uchwyt narzędziowy 1/4"
Pojemność akumulatora Li-Ion 3,1/4,0 Ah
Ciężar z Li-Ion ~1,3/~1,5 kg
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  ► Narzędzia, wyposażenie i materiały 
eksploatacyjne są optymalnie 
chronione w Systainerze³, 
posortowane w sposób przejrzysty 
i łatwe do transportowania. 
Dzięki sprawdzonemu elementowi 
obsługowemu T-LOC, możliwe jest 
zamykanie, otwieranie i łączenie 
jednym obrotem.

  ► Systainery³ XXL można łączyć ze 
sobą, ze wszystkimi Systainerami³ 
i Systainerami T-LOC oraz z wózkiem 
na Systainery.

  ► W przypadku, gdy wymagane jest 
wyjątkowo dużo przestrzeni do 
przechowywania, idealnym wyborem 
jest Systainer³ XXL o pojemności do 
max 64 litrów.

Szczegóły produktu
Rozszerzenie asortymentu Systainerów³: Systainer³ XXL
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Nowość!

Dane techniczne SYS3 XXL 237 SYS3 XXL 337

Wymiary zewnętrzne z nóżkami (dł. x szer. x wys.) 792 x 296 x 237 mm 792 x 296 x 337 mm

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 786 x 279 x 188 mm 786 x 279 x 288 mm

Pojemność wewnętrzna 42,3 l 64,2 l

Nośność (pojedynczo) 40 kg 40 kg

Nośność (w połączeniu) 80 kg 80 kg

Dopuszczalne obciążenie pokrywy 100 kg 100 kg

Ciężar 3,64 kg 4,33 kg

Przegląd asortymentu Systainerów³

Systainer³ M
Systainer w standardowym 
formacie ze standardową 
powierzchnią podstawy

Systainer³ L
Organizer o szerszej 
podstawie, by zapewnić 
jeszcze więcej miejsca

Organizer M
Systainer w standardowym 
formacie ze standardową 
powierzchnią podstawy

Organizer L
Organizer o szerszej 
podstawie, by zapewnić 
jeszcze więcej miejsca

Systainer³ XXL
Duży rozmiar i maksymalna 
przestrzeń do przechowywania

NOWOŚĆ!

Przegląd asortymentu Systainerów³
Rozszerzenie asortymentu Systainerów³: Systainer³ XXL
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  ► Stół w połączeniu z ręczną pilarką 
tarczową i szyną prowadzącą 
zmieniają się w mobilną pilarkę do 
płyt.

  ► Bez względu na rozmiar płyty lub 
elementu obrabianego, dzięki wielu 
punktom podparcia jest on zawsze 
bezpieczny podczas obróbki.

  ► Nawet duże płyty do rozmiaru 3100 
x 2150 mm mogą być bez problemu 
pozycjonowane i poddawane obróbce 
przez jedną osobę.

Szczegóły produktu
Stół roboczy STM 1800
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Nowość!
Szczegóły produktu

Do ergonomicznej pracy 
bezpiecznej dla pleców, również 
przy obróbce dużych płyt i innych 
elementów obrabianych.

Regulacja wysokości
Stół do pilarki jest wyposażony 
w solidne rolki i może zostać 
złożony w celu transportu.

Mobilne i kompaktowe

Stół roboczy STM 1800

Dane techniczne

Wymiary stołu (dł. x szer. x wys.) złożonego 1150 x 250 x 700 mm
Min. powierzchnia oparcia 1100 x 1050 mm
Max. powierzchnia oparcia 1800 x 2100 mm
Wysokość regulowana 700 - 900 mm
Maks. obciążenie 150,00 kg
Maks. wymiary elementu obrabianego (z funkcją 
przechylania)

3100 x 2150 mm

Ciężar 34 kg
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  ► Precyzyjne przycinanie płyt dzięki 
połączeniu szyny prowadzącej, 
ręcznej pilarki tarczowej, stołu 
roboczego do pilarki lub stołu 
wielofunkcyjnego MFT.

  ► Ogranicznik wyfrezowany z jednego 
fragmentu aluminium gwarantuje 
precyzyjne i powtarzalne cięcia pod 
kątem 90°.

  ► Wystarczy wsunąć przykładnicę 
kątową w szynę prowadzącą, 
przełożyć dźwignię mocującą 
i gotowe.

Szczegóły produktu
Przykładnica kątowa 90°
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Nowość!
Szczegóły produktu

Ogranicznik wyfrezowany 
z jednego fragmentu aluminium 
gwarantuje najwyższą precyzję 
przy cięciach pod kątem 90°. 
Bez konieczności 
dodatkowej regulacji.

Długa powierzchnia podparcia 
umożliwia łatwe ustawianie przy 
każdej krawędzi.

Precyzyjne cięcia pod kątem 90° Zmienność ułożenia

Wsunąć w szynę prowadzącą 
i przełożyć dźwignię szybkiego 
mocowania. Dla powtarzalnych 
cięć pod kątem 90°.

Łatwy montaż
Możliwy jest montaż ścisków 
śrubowych, zapewniających 
stabilne mocowanie 
elementu obrabianego.

Pewne mocowanie

Przykładnica kątowa 90°
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CT 48

CT 36

CT 26

CT MIDI

Odkurzacze mobilne Festool

Festool oferuje bezkompromisowe połączenie pomiędzy odkurzaczem mobilnym a narzędziem 
do każdego zastosowania, klasy zapylenia i miejsca pracy.

Po prostu najlepsze do pracy bez pyłu

NOWOŚĆ
CT 26/36 E AC RENOFIX

Nowość!
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Dzięki inwestycji w Festool, Ty i Twoi klienci korzystacie z pełnej 
ochrony w każdej sytuacji. Możemy to zagwarantować dzięki 
naszym usługom.

Gwarancja all-inclusive

Bezpłatna kompleksowa naprawa
Przez pierwsze trzy lata bezpłatnie wymieniamy również części typowo ule-
gające zużyciu, takie jak: szczotki węglowe, łożyska kulkowe, czy uszczelki. 
A teraz najlepsze: dotyczy to również akumulatorów i ładowarek.**

Wymiana w przypadku kradzieży
W przypadku kradzieży narzędzia w ciągu pierwszych 3 lat od jego nabycia, 
dostarczymy Twojemu klientowi nowe za jedyne 400 PLN brutto.

Oryginalne części zamienne gwarantowane
Gwarantujemy dostępność każdej części zamiennej przez co najmniej dziesięć 
lat od zakończenia produkcji. Jeśli nie będziemy w stanie dotrzymać tej obiet-
nicy, Twój klient otrzyma bezpłatnie nowe narzędzie.

Zwrot pieniędzy
Jeśli Twój klient nie będzie w 100% zadowolony, może zwrócić narzędzie 
w ciągu 15 dni od zakupu.

* Gwarancja all-inclusive dotyczy wszystkich narzędzi Festool, zarejestrowanych w ciągu 30 dni od daty zakupu. Obowiązują warunki Gwarancji Festool, dostępne na stronie www.festool.pl/serwis
** Kompleksowa naprawa gratis dotyczy także akumulatorów i ładowarek, jednak nie obejmuje pozostałego wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, samodzielnie zdemontowanych urządzeń oraz uszkodzeń wynikających z użycia niezgodnego z przeznaczeniem, użycia nieoryginalnych 
części oraz stałego użytkowania powodującego silne zużycie eksploatacyjne przy trwałym, ponadprzeciętnym obciążaniu urządzenia.

Dajemy Ci więcej.

Jakość bez 
kompromisów

Halo Festool!
Kontakt w przypadku wszelkich 
pytań.
Zawsze chętnie odpowiemy na zapytania niezależnie 
od tego, czy chodzi o poradę, wsparcie techniczne  
czy naprawę.






