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Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 K
Koniec z niebezpiecznym odrzutem
Unikalne zabezpieczenie KickbackStop nie tylko
chroni materiał nad którym pracujesz, ale także
zmniejsza ryzyko urazów spowodowanych
odrzutem od podłoża podczas cięcia
i zagłębiania w obrabiany element.
Tnie dwa razy szybciej – wytrzymuje więcej
Dzięki tarczom pilarskim nowej generacji
i skoncentrowanej mocy naszej zagłębiarki
akumulatorowej będziesz mógł pracować
nawet dwa razy szybciej przy większym zasięgu
akumulatorów.
Pełna moc bez kabla
Brak odczuwalnej różnicy – połączenie
bezszczotkowego silnika EC-TEC i podwójnego
akumulatora (2 x 18 V) sprawia, że nowa TSC
imponuje mocą maszyny zasilanej z gniazdka,
a jednocześnie oferuje pełną mobilność.

Zawsze naładowany. Niepokonany duet.
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa
QUADRIVE TPC 18/4 i akumulatorowa zagłębiarka
TSC 55 K.
Czysta moc wkręcania, 4 biegi i nasze arcydzieło wśród pilarek – dwa nowe, wspaniałe narzędzia
akumulatorowe sprawiają, że codzienna praca jest łatwiejsza, szybsza, a przede wszystkim znacznie
bezpieczniejsza. Wbudowane zabezpieczenie KickbackStop zmniejsza do minimum ryzyko odrzutu.

Koniec z niebezpiecznym odrzutem –
KickbackStop.
Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 K oraz akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
udarowa TPC 18/4 nowej generacji zostały ulepszone i wyposażone w inteligentne
zabezpieczenie KickbackStop. Czujnik wykrywa zablokowanie narzędzia w mgnieniu
oka i zatrzymuje silnik w ułamku sekundy. Umożliwia to nie tylko ochronę elementu
obrabianego. Również ryzyko obrażeń zostaje zredukowane do minimum.

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa
QUADRIVE TPC 18/4
Duża szybkość i odporność
Masywna 4-biegowa metalowa przekładnia nadaje
QUADRIVE ogromną moc i wysoką prędkość
obrotową. Zoptymalizowane przełączanie
pozwala na szybką i kontrolowaną zmianę
biegu bezpośrednio na każdy inny.
Niezrównana różnorodność zastosowań
Liczne nasadki w połączeniu z perfekcyjnie
dobranym wyposażeniem sprawiają, że TPC
jest najbardziej wszechstronną wiertarkowkrętarką udarową, niezrównaną w swojej
klasie.
Kompaktowa i bezpieczna
Dzięki perfekcyjnej ergonomiczności uchwytu
i krótkiej konstrukcji TPC doskonale leży w dłoni.
Elektroniczne zabezpieczenie KickbackStop
minimalizuje ryzyko skręcenia nadgarstka
w przypadku nagłego zablokowania wiertła.

Niezrównana
różnorodność

Więcej informacji: festool.pl/kickbackstop
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Czysta siła w 4 biegach.
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
QUADRIVE TDC 18/4

Duża szybkość i odporność
Masywna 4 -biegowa metalowa przekładnia nadaje
QUADRIVE TDC 18/4 ogromną moc i wysoką prędkość
obrotową. Zoptymalizowane przełączanie pozwala
na szybką i kontrolowaną zmianę biegu bezpośrednio
na każdy inny.
Kompaktowa i bezpieczna
TDC jest pełna mocy, a jednocześnie doskonale leży
w dłoni dzięki perfekcyjnej ergonomiczności uchwytu
i krótkiej konstrukcji. A żeby było bezpiecznie, elektroniczne zabezpieczenie KickbackStop minimalizuje
ryzyko skręcenia nadgarstka w przypadku nagłego
zablokowania wiertła.

Niezrównana różnorodność
zastosowań
Liczne nasadki w połączeniu z perfekcyjnie dobranym wyposażeniem
sprawiają, że TDC jest najbardziej
wszechstronną wiertarko-wkrętarką,
niezrównaną w swojej klasie. Inteligentne złącze FastFix umożliwia
szybką, beznarzędziową wymianę
nasadek do elastycznego wiercenia,
wkręcania, wiercenia pod kątem
i wkręcania pod kątem.

Więcej informacji: festool.pl/@575602
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Niezrównana
różnorodność

Podwójna
szybkość

Nasze arcydzieło. Znacznie ulepszona.
Teraz dwa razy szybsza.
Zagłębiarka TS 55
Teraz dwa razy szybsza
Dzięki tarczom pilarskim nowej generacji
i skoncentrowanej mocy naszej zagłębiarki
będziesz mógł pracować nawet dwa razy szybciej.
Sprawdzone miliony razy
Festool znany jest ze swoich zagłębiarek.
Charakteryzuje je absolutna precyzja,
wysoka moc i niezwykła wytrzymałość.

Cięcie to jak koncert na życzenie
Dzięki naszym szynom prowadzącym, szerokiemu
asortymentowi tarcz pilarskich i perfekcyjnie
dopasowanym odkurzaczom możesz uzyskiwać
doskonałe wyniki pracy. Zapewniamy system
cięcia najwyższej klasy do każdego zastosowania.

Więcej informacji: festool.pl/produkty/cięcie/zagłębiarki
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Światło LED

Dostępne
w trakcie 2021 roku

Włącz światło. Ściana i sufit są perfekcyjne.
Szlifierka przegubowa PLANEX LHS 2 225

Gniazdo wtykowe na wynos.
SYS-PowerStation

Optymalne oświetlenie podczas szlifowania
Oświetlenie LED w kształcie pierścienia sprawia,
że wszelkie nierówności na powierzchni są widoczne
już podczas szlifowania – czasochłonne poprawki
nie są konieczne.

Prąd - zawsze i wszędzie
SYS-PowerStation magazynuje energię o wartości 1500
watogodzin w kompaktowej i mobilnej postaci. Dzięki
temu jesteś całkowicie niezależny od klasycznych źródeł
energii, takich jak gniazdko, generator czy rozdzielnica
budowlana.

Ruch mimośrodowy dla perfekcyjnej powierzchni
Mimośrodowy ruch szlifujący daje perfekcyjną
powierzchnię bez wyżłobień.

Moc jak z gniazdka
SYS-PowerStation zapewnia stałą moc 3.680 W, a przez
krótszy czas do 11.000 W, wystarczającą do wszystkich
narzędzi zasilanych z sieci - nawet odkurzaczy, dużych
pilarek i młotowiertarek.

Minimalny nakład sił podczas szlifowania
Dzięki regulowanemu przysysaniu PLANEX utrzymuje
swój ciężar własny na ścianie i suficie.
Więcej informacji: festool.pl/@575990
Zagwarantowane bezpieczeństwo planowania
Od teraz każdą pracę na placu budowy można
niezawodnie zaplanować. Koniec z szukaniem
zasilania. Koniec z uciążliwym przeciąganiem kabla,
przepełnionymi rozdzielnicami i wyłączającymi
się bezpiecznikami. Oznacza to oszczędność czasu
i pieniędzy.

POLECAMY
Odkryj dodatkowe funkcje PLANEX LHS 2 225:
Z aplikacją Festool Work można
indywidualnie ustawić funkcję
Auto-Start pierścienia LED lub
zmienić natężenie światła.
Pobierz teraz bezpłatnie na Androida lub iOS.

Więcej informacji: festool.pl/powerstation
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Twoje palce są bezcenne!
Stolikowa pilarka tarczowa
TKS 80

Pierwsza pilarka Festool z innowacyjną
technologią SawStop.
Chronimy Twoje palce!
Pierwsza pilarka Festool z innowacyjną technologią
SawStop. W przypadku kontaktu ze skórą tarcza
pilarska natychmiast zatrzymuje się i znika z powierzchni roboczej. Ryzyko najcięższych skaleczeń
podczas cięcia zostaje zredukowane.
Czyste przekroje bez wyrw
Mniej wyrw na górnej powierzchni materiału przy
cięciu skośnym i wzdłużnym, dzięki możliwości
odchylenia tarczy pilarskiej w lewo.

Z odsysaniem
pyłu

Elastyczność w użyciu
Możliwość zmiany wysokości cięcia do 80 mm,
przedłużenia i poszerzenia powierzchni roboczej,
a także większa elastyczność dzięki przykładnicy
kątowej.

Trwałe. Ergonomiczne. Z perfekcyjnym odsysaniem.
Mieszarki MX 1000, MX 1200 i 1200/2, MX 1600/2

Więcej informacji: www.festool.pl/sawstop

Każda krawędź. Łatwe szlifowanie.
Szlifierka do krawędzi ES-ETS i ES-ETSC

Ergonomiczna praca
Regulacja wysokości ErgoFix pozwala na mieszanie
w wygodnej pozycji, bezpiecznej dla pleców. System
szybkiej wymiany FastFix umożliwia oddzielenie
maszyny od mieszadła bez użycia narzędzi.
Solidne i mocne
Mocny silnik z wydajnym układem elektronicznym
zapewnia stałą siłę. Przekładnia o wysokim momencie
obrotowym zapewnia długą żywotność. Stabilne
i antypoślizgowe gumowe narożniki chronią maszynę,
a także podłogę i ściany przed uszkodzeniem.

Niezawodnie i prosto
Szlifierka do krawędzi przylega całkowicie
do krawędzi i zapewnia doskonały szlif.
Bez przechylania się i przeszlifowania –
od pierwszego zastosowania.
Ekonomicznie i szybko
Oszczędność do 50 % Twojego cennego
czasu w porównaniu z pracą klockiem
szlifierskim: otwórz Systainer, wyjmij
szlifierkę do krawędzi i szlifuj krawędzie
szybko i bezbłędnie.
Bezpyłowe mieszanie dzięki odsysaniu
Brak pyłu podczas wsypywania i mieszania materiałów
sypkich – wystarczy zamontować na krawędzi wiadra
ssawkę MX. Dzięki niej pył trafia do odkurzacza, a nie
do płuc.

Więcej informacji: festool.pl/produkty/mieszanie
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Pasuje do każdych krawędzi
Prostych i łukowatych, surowych i malowanych, z kątem prostym lub fazowanych.
Nieważne, gdzie pracujesz – nawet duże
i nieporęczne elementy można doskonale
oszlifować w krótkim czasie i bez żmudnego
szlifowania ręcznego.

Wersja
akumulatorowa
lub sieciowa

Więcej informacji: festool.pl/@576684
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Lżejsze i jeszcze bardziej mobilne:
z akumulatorem Li-HighPower Compact
i Systainerem³.

Wkręcanie seryjne.
Akumulatorowe wkrętarki
budowlane DWC 18-4500
i DWC 18-2500

Większa dokładność przy
maksymalnej wydajności.
Akumulatorowe urządzenie
wielofunkcyjne OSC 18

Teraz z nowym akumulatorem Li-High Power Compact o 20% lżejszym, przy zachowaniu tej samej mocy. I w nowym
Systainerze³, który idealnie łączy warsztat i plac budowy, dzięki systemowi do integracji z wyposażeniem samochodowym.
Oczywiście jest on kompatybilny z całym systemem Systainerów.

Akumulatorowe wiertarkowkrętarki C 18 i T 18+3

W pełni elektroniczna regulacja momentu obrotowego, system szybkiej wymiany CENTROTEC, nasadka kątowa, nasadka mimośrodowa i ogranicznik głębokości sprawiają, że
T 18+3 i C 18 to gwarancja szybkiego postępu prac, takich
jak wiercenie i wkręcanie.

Specjalista od suchej zabudowy
Podajnik do wkrętów taśmowych sprawia, że DWC 18
jest pierwszym wyborem do szybkiego i dokładnego
wkręcania jedną ręką, na określoną głębokość
i w niezwykłym tempie. Dzięki innowacyjnej funkcji
Stop-and-Go silnik bezszczotkowy EC-TEC działa
tylko wtedy, gdy jest potrzebny i umożliwia uzyskanie
o 40 % większej mocy wkręcania po jednym
ładowaniu akumulatora.

Akumulatorowa zakrętarka
udarowa TID 18

Dzięki mocnemu, bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC
i udarowi stycznemu niepowodującemu odrzutu, TID 18
z mocowaniem 1/4“ jest solidnym rozwiązaniem,
pozwalającym na wkręcanie bez zmęczenia.

Perfekcyjne prowadzenie niezależnie od promienia skrętu.
Wyrzynarki akumulatorowe CARVEX PSC 420 i PSBC 420

Rozwiązanie systemowe spełniające najwyższe
wymagania
Uchwyt narzędziowy StarlockMax oraz przemyślany
osprzęt i odsysanie sprawia, że VECTURO OSC 18
jest inteligentnym rozwiązaniem systemowym
spełniającym najwyższe wymagania w zakresie
wydajności, komfortu i precyzji podczas przycinania,
wycinania czy usuwanie powłok.

Kompaktowy pakiet mocy
Młotowiertarka
akumulatorowa BHC 18

Rewolucja wśród pilarek do
materiałów izolacyjnych.
Pilarka ISC 240

Wiercenie z najwyższą mocą
Dzięki tłumieniu drgań, ergonomicznemu kształtowi
litery C i ciężarowi wynoszącemu zaledwie 2,5 kg,
BHC 18 łączy w sobie najwyższą wydajność z niewielką
masą. Bezszczotkowy, bezobsługowy silnik EC-TEC
czyni ją solidną i wydajną – do wymagającego wiercenia w betonie, kamieniu i murze.

Mobilność, różnorodność zastosowań i wydajność
Niezależnie od tego, czy wybierzesz cięcie z wolnej
ręki, czy z szyną prowadzącą i systemem przykładnic,
czy to na dachach, rusztowaniach, czy też na ziemi,
czy chodzi o pracę z materiałami izolacyjnymi z włókien mineralnych, naturalnych, czy też z płytami PUR
- ISC 240 jest idealnym rozwiązaniem do precyzyjnego i szybkiego cięcia elastycznych materiałów izolacyjnych z włókien mineralnych i naturalnych, jak
również materiałów izolacyjnych z poliuretanu.

Z gałką lub
uchwytem

Szybka praca i najlepsze wyniki
Ogromna siła cięcia i potrójne
prowadzenie brzeszczotu zapewniają
doskonałe prowadzenie po liniach
krzywych.
Więcej informacji na: www.festool.pl
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Wygoda i bezpieczeństwo
Powłoka Softgrip zapobiega ślizganiu
się, a zabezpieczenie przeciwodpryskowe eliminuje konieczność
czasochłonnych prac dodatkowych.

Superlekkie i wytrzymałe
Ważący mniej niż 600 gramów,
jest o 20 % lżejszy i o 50 % bardziej
kompaktowy niż standardowy
akumulator 5,2 Ah.
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Energia. Dobrze zapakowana:
Dwa akumulatory. Jedna ładowarka. W Systainerze³.
Systainer pełen energii
Energia – dobrze zapakowana
Zestaw zasilający w Systainerze³ jest zawsze
pod ręką i zapewnia miejsce na dwa dodatkowe
akumulatory i ładowarkę. Dostarcza energię
akumulatora zgodnie z Twoimi indywidualnymi
wymaganiami.
Codzienna praca bez zmartwień
Wszystkie akumulatory i ładowarki Festool,
podobnie i inne nasze narzędzia, są objete
pełną ochroną SERWISU Festool.

Otwarty Systainer dla zapewnienia szybkiego dostępu.
Systainer³ ToolBox
100% mobilność
Dla ułatwienia transportu, ToolBox można łatwo
połączyć z wyposażeniem samochodowym Bott.

Uniwersalne narzędzie do konstrukcji drewnianych.
Ręczna pilarka tarczowa HK 85
Szybka praca i najlepsze wyniki
Stała siła cięcia do 85 mm dzięki silnikowi o mocy
1900 W i wydajnej elektronice.
Wygoda i bezpieczeństwo
Bezpieczna i komfortowa obsługa, dzięki możliwości
ustawienia głębokości cięcia z funkcją zagłębiania,
zdalnemu sterowaniu osłoną wahadłową, klinowi
rozszczepiającemu i regulacji kątowej w zakresie od
0 do 60°.
Lepiej pracować z systemem
Dokładne, powtarzalne cięcia pod kątem i cięcia
proste, dzięki połączeniu z prowadnicami FSK
i szynami prowadzącymi FS, a także frezowanie
wpustów przy użyciu specjalnego urządzenia.

The Sound of Systainer.
Głośnik Bluetooth®
TOPROCK

To po prostu praktyczne
Składany uchwyt pozwala oszczędzić miejsce
i ułatwia przechowywanie dużych przedmiotów.
Lepiej pracować z systemem
Systainery³ ToolBox można łączyć między sobą.
Są one kompatybilne z systemem Systainerów
Festool.

Systainer z maksymalną przestrzenią do przechowywania.
Systainer³ XXL
Wyjątkowa pojemność
Wszędzie tam, gdzie wymagana jest szczególnie
duża ilość miejsca do przechowywania, optymalnie
nada się Systainer³ XXL.
To po prostu praktyczne
Maszyny, wyposażenie i materiały eksploatacyjne
są w Systainerze³ optymalnie chronione i łatwe do
transportu.
Lepiej pracować z systemem
Systainery³ XXL można łączyć ze sobą, ze wszystkimi
Systainerami³ i Systainerami T-LOC oraz z wózkiem
na Systainery.
12

Na górze muzyka, na dole narzędzie
Pełne brzmienie TOPROCK zawsze z Tobą. Narzędzia
mogą być przechowywane wewnątrz Systainera³.
Hi-Fi w formacie Systainera
Cztery aktywne głośniki i dwa systemy bass reflex
zapewniają 20 W brzmienia w jakości stereo.
Lepiej pracować z systemem
TOPROCK jest w pełni kompatybilny z systemem
Systainerów Festool.

Ulepszona prowadnica
równoległa

Dobre podparcie.
Stół roboczy STM 1800
Mobilny stół
pilarski

Bezpieczna praca
Płyty lub obrabiane elementy o wymiarach do
3.100 x 2.150 mm są zawsze bezpieczne podczas
obróbki, dzięki licznym punktom podparcia.
Obsługa przez jedną osobę
Również duże płyty do rozmiaru 3.100 x 2.150 mm
mogą być bez problemu pozycjonowane i poddawane
obróbce przez jedną osobę.
Mobilny stół roboczy
W połączeniu z ręczną pilarką tarczową i szyną
prowadzącą mobilny stół roboczy zmienia się
w mobilną pilarkę do płyt.
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Rejestracja narzędzia do Gwarancji all-inclusive może być dokonana w ciągu 30 dni
od zakupu, tylko i wyłącznie przez Klienta i za pośrednictwem konta MyFestool.

01

ZAŁÓŻ KONTO MyFestool

Jeśli nie masz jeszcze konta MyFestool, możesz je założyć wchodząc na stronę
www.festool.pl/MyFestool lub ściągając aplikację Festool Work.
Następnie potwierdź rejestrację w otrzymanym e-mailu. Klikając w link zostaniesz
ponownie przeniesiony do strony logowania. Zaloguj się. Uzupełnij dane i gotowe.
Konto MyFestool umożliwia nie tylko rejestrację narzędzia ale np. zlecenie naprawy online,
czyli szybki i łatwy sposób dostarczenia narzędzia do serwisu Festool. Dzięki zleceniu
naprawy online, kurier odbierze narzędzie ze wskazanego przez Ciebie miejsca a później
odwiezie tam gdzie będziesz chciał. Dodatkowo, będziesz na bieżąco informowany
o statusie przeglądu i/lub naprawy.

Gwarancja all-inclusive*
Twoja dodatkowa korzyść

Przejdź do
formularza

Bezpłatna kompleksowa naprawa.**
Szybko, dokładnie i całkowicie bezpłatnie przez pierwsze trzy lata. Wymianie podlegają również akumulatory
i ładowarki oraz części typowo ulegające zużyciu, takie jak szczotki węglowe, łożyska kulkowe czy uszczelki.

Product Type

T.Nr.

Wymiana w przypadku kradzieży.
Po wniesieniu niewielkiego wkładu własnego, w przypadku kradzieży narzędzia w ciągu pierwszych trzech
lat od jego nabycia, zastąpimy je nowym. Dzięki temu będziesz mógł szybko wrócić do pracy.

S.Nr.

Oryginalne części zamienne gwarantowane.
Gwarantujemy dostępność każdej części zamiennej przez co najmniej dziesięć lat po zakończeniu produkcji
danego modelu narzędzia. Jeśli część o nie będzie dostępna, otrzymasz nowe narzędzie za darmo.

02
Szybka rejestracja. Długotrwałe korzyści.
Po rejestracji w Gwarancji all-inclusive w ciągu 30 dni od zakupu Twoje nowe narzędzie Festool
jest w pełni zabezpieczone przez pierwsze trzy lata.
Proszę uwzględnić, że Twój Partner Handlowy już nie może dokonać rejestracji w Twoim imieniu.
Rejestracja może być dokonana tylko przez Ciebie, naszego Klienta, wyłącznie w MyFestool.

ZAREJESTRUJ NARZĘDZIE

Otwrórz formularz rejestracji gwarancji w MyFestool lub zeskanuj powyższy kod QR,
aby przejść bezpośrednio do formularza.
Wprowadź dane nowo zakupionego narzędzia, dystrybutora i dołącz dowód zakupu.
Potwierdź i gotowe.
Od tej chwili możesz korzystać ze wszystkich usług Gwarancji all-inclusive.
Pamiętaj o rejestracji każdego nowo zakupionego narzędzia.
* Gwarancja all-inclusive obowiązuje dla 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.
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Nowości
Wiosna 2021
Broszura z nowościami

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen
reprezentowana przez:
Festool Polska Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
Polska
NIP 534-20-86-289
NR KRS 0000150759
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN
e-mail: customerservice-pl@festool.com

Partner Handlowy

www.festool.pl
Wartości wibracji i emisji dostępne są w instrukcjach obsługi na stronie
www.festool.pl/Instrukcje-obsługi
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.
Zastrzega się możliwość występowania zmian i błędów. Wszystkie ilustracje mają
charakter niewiążący. Sporządzono dla Festool GmbH, 73240 Wendlingen

www.elektrometal.net.pl

