
Arcydzieło.

Wyjątkowe osiągnięcia i  
łatwość obsługi: nowa frezarka  
górnowrzecionowa OF 2200.

Narzędzia spełniające 
najwyższe wymagania
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Nowa frezarka górnowrzecionowa OF 2200.

Frezarka, które wyróżnia się 
we wszystkich dziedzinach.

Frezarka górnowrzecionowa OF 2200 to nowe arcydzieło  
Festool. W zachwyt wprawia napęd o dużej mocy, ergonomia i 
doskonała precyzja. Do tego niewiarygodnie efektywna obróbka:  
2200 W wystarcza, aby frezować bez wyrwań krawędziowych  
w najtwardszym materiale. Dzięki temu frezarka  
górnowrzecionowa OF 2200 wyznacza nowe standardy we 
wszystkich dziedzinach – prawdziwe arcydzieło. Przekonaj się sam. 
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IPT Interactive Product Tour

Czy pokazać więcej? Płyta DVD-ROM IPT z wieloma szcze-
gółowo omówionymi przykładami zastosowań w praktyce to 
najlepszy poradnik! Wystarczy zamówić ją za pomocą dołą-
czonej karty. Można też obejrzeć i zamówić ją w Internecie 
pod adresem: www.festool.pl.

Nowa frezarka górnowrzecionowa  
OF 2200 w akcji!

Jedno urządzenie, które  
może wszystko.

Milowy krok w technice, bezpieczeństwie i ergonomii.

Precyzyjna regulacja.
Ustawianie głębokości frezowania 
z dokładnością do 1/10 mm za 
pomocą bezluzowego układu 
regulacyjnego z funkcją zerową. 
Uchwyt Softgrip i wskaźnik 
przesuwu umieszczone są 
ergonomicznie. 

Szybkie dopasowanie frezu 
profilowego.
Dzięki sprzężeniu płyty podstawy 
i jednostki napędowej można 
szybko ustawiać frezy profilowe z 
regulacją precyzyjną w optymal-
nej pozycji. 

Silna, prosta, komfortowa i bezpieczna – OF 2200 oferuje naj-
bardziej wydajną obróbkę, doskonałą precyzję i dużą ergono-
mię. Niezależnie do realizowanego zadania – OF 2200 stanowi 
niezawodne rozwiązanie. Nie można powiedzieć „nie da rady“!

Odporne na korozję 
prowadnice słupowe. 
Prowadnice słupkowe 
chronione są przed korozją 
za pomocą specjalnej 
powłoki.

Doskonała precyzja.
Przy ustawionej wysokości 
frezowania można zablokować 
frezarkę górnowrzecionową 
jednym ruchem do obu prowadnic 
słupkowy równocześnie. Zacisk 
dwuprowadnicowy zapewnia 
doskonały pod względem 
dokładności wynik frezowania.

Komfortowa wymiana frezów.
Blokada wrzeciona z przyciskiem 
kołyskowym i techniką zapadkową 
zapewniają szybką i bezpieczną 
wymianę frezu – bez przekładania 
klucza. 

Frezy Festool.
Doskonałe wyniki frezowania 
zapewnia ponad 160 frezów 
oferowanych przez Festool o 
jakości HS i HW, do różnych 
średnic chwytu. 
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Beznarzędziowa wymiana.
Wymiana pierścienia 
kopiującego, łapacza wiórów i 
bieżni w systemie FastFix:  
po prostu odblokować, 
wymienić, zatrzasnąć. 
Centrowanie odbywa się 
automatycznie. 

Efektywna obróbka.
Doskonołe wyniki pracy dzięki 
sterowanemu elektronicznie 
silnikowi o mocy 2200 W. Potrójnie 
ułożyskowany wałek twornika 
zapewnia przy tym frezowanie 
pozbawione wibracji. Przykładowo 
w drewnie jesionowym frezem o 
średnicy Ø 30 mm i przy głębokości  
frezowania 30 mm. 

Pierwszorzędna ergonomia.
Ergonomiczna postawa podczas 
pracy z prowadnicą boczną i 
adapterem prowadnicy umożliwia 
przestawione o 30° mocowanie 
drążków prowadzących. 

Milowy krok w technice, bezpieczeństwie i ergonomii.

Systematyczne utrzymywanie 
czystości.
Pierścień odsysający, łapacz 
wiórów i przekręcany o 45° 
króciec ssący zapewniają 
wydajność odsysania wynoszącą 
do 99 % przy frezowaniu 
krawędzi. 

Skok frezu wynoszący 80 mm.
Imponujący skok frezu wynoszący 
80 mm, który daje więcej 
możliwości i bezpieczeństwa.
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Praca zawsze z pełną mocą

OF 2200 łączy w sobie moc i ergonomię.

Nowa frezarka górnowrzecionowa OF 2200 to mocna rzecz w 
pełnym tego słowa znaczeniu. Dzięki swojej niewiarygodnej 
mocy pokazuje na co ją stać przede wszystkim przy obróbce 
dużych elementów i przy twardym materiale. Dzięki optymal-
nemu dopasowaniu wielkości i ciężaru nową frezarką górno-
wrzecionową OF 2200 można bez wysiłku ooperować nawet 
przy pełnej mocy. Dokładne przyleganie do elementu  
obrabianego zapewnia precyzyjne wyniki obróbki oraz ergono-
miczną i bezpieczną pracę.
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1. 3. 

2. 

Elementy sterowania w zasięgu ręki30° - które ułatwia pracę

Obsługa ważnych elementów takich, jak zacisk dwuprowadni-
cowy, włącznik-wyłącznik oraz zwalniacz pierścienia odsysa-
jącego jest wygodna – bez wypuszczania frezarki górnowrze-
cionowej z rąk. Dzięki temu podczas obróbki obie ręce 
pozostają na maszynie. Jest to wygodne i zwiększa bezpie-
czeństwo. 

Przy frezowaniu z prowadnicą boczną lub szyną prowadzącą 
układ drążków prowadzących w OF 2200 jest przestawiony o 
30°. Dzięki temu pozycja pracy jest optymalnie ustawiona w 
stosunku do kierunku przesuwu. Jest to prawdziwe ułatwienie 
przy wymagającym materiale i długotrwałym frezowaniu.

Proste mocowanie: Prowadnica boczna i adapter 
prowadnicy
Mocowanie obu drążków prowadzących przy płycie pod-
stawy oraz prowadnicy odbywa się w obu przypadkach 
za pomocą śruby zaciskowej - prawdziwa oszczędność 
czasu. Ergonomicznie ustawione prowadnice optymali-
zują również nacisk na obrabiany element.

Użycie prowadnicy bocznej.

Oto pełna 
kontrola:

1. Zacisk dwuprowadnicowy
Za pomocą jednego przekręcenia 
wysokość frezowania ustalona 
jest na obu prowadnicach 
słupkowych. Frezarka nie 
przekręca się nawet wtedy, gdy 
występują duże siły.

2. Włącznik-wyłącznik
Przy włączaniu lub wyłączaniu 
obie ręce spoczywają pewnie na 
frezarce – zapewnia to większe 
bezpieczeństwo przy tej mocy.

3. Zwalniacz pierścienia 
odsysającego
Przy zwalnianiu pierścienia 
odsysającego obie ręce pozostają 
na frezarce.
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Frezarka do pracy na dużej głębokości.

OF 2200 zapewnia jeszcze większą głębokość pracy.

Dzięki dużemu skokowi frezu wynoszącemu 80 mm OF 2200 
zapewnia naprawdę głębokie frezowanie. Stanowi to szczególną  
zaletę przy korzystaniu z szablonów. Dokładnie dlatego nowa 
frezarka górnowrzecionowa doskonale radzi sobie zarówno ze 
stolarką okienną, przy budowie ogrodów zimowych, schodów i 
wyposażaniu wnętrz, jak przy obróbce materiałów mineralnych. 
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OF 2200 zapewnia jeszcze większą głębokość pracy.

Dużą zaletą nowej frezarki OF 2200 jest skok frezu wynoszący 
80 mm: uchwyt zaciskowy wystaje do 10 mm poza płytę pod-
stawy i frezy są dobrze zamocowane nawet przy obróbce grub-
szych materiałów.

Niezawodność na głębokości Wszechstronna obróbka

Nawet przy frezowaniu z użyciem szablonów nowa frezarka 
górnowrzecionowa OF 2200 daje wiele możliwości. Bezprob-
lemowo można stosować szablony do frezowania, przyrządy 
ułatwiające frezowanie i szablony do łączenia blatów. 

Przy wykonywaniu wpustów na wąskich płaszczyznach przyłożenia 
frezarka górnowrzecionowa frezuje bardzo dokładnie i bez przechylania 
dzięki przyrządowi ułatwiającemu frezowanie*.

Frezowanie okręgów i łuków segmentowych przebiega łatwo przy 
użyciu szablonów do multifrezowania i profili przedłużających*. 

Wystający uchwyt zaciskowy zapewnia optymalne mocowanie frezów – 
właśnie wtedy, gdy szablony frezarskie stosowane są w połączeniu z 
grubszymi materiałami.

Szablon frezarski płytowy* umożliwia bardzo szybkie wykonywanie 
dokładnych połączeń narożnikowych i płytowych. 

Uchwyt zaciskowy 
do 10 mm poza 
płytę podstawy

Suw frezujący 
do 80 mm

* Wyposażenie systemowe do nabycia osobno.
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Rozwiązania techniczne zapewniające precyzyjną obróbkę

Szybkie i dokładne ustawianie frezów profilowych Praca w czystym otoczeniu

Nowa koncepcja odsysania w urządzeniu OF 2200:

Pierścień odsysający można przesunąć do góry dla uzyskania optymalnego 
widoku frezu i „rysy”. Wraz z obniżeniem pierścienia odsysającego, przy 
zagłębieniu frezu w materiale powstaje zamknięta przestrzeń, z której 
nie wydostaje się żaden pył.

Nowe szybkie ustawianie frezu profilowego dzięki precyzyjnej regulacji 
za pomocą znanej funkcji zerowej.

Precyzyjna regulacja 
krokami co 1/10 mm

Sprzężenie płyty 
podstawy i jednostki 
napędowej.

Odsysanie wiórów z frezowania służy zdrowiu, ale nie powinno przeszka-
dzać w pracy. Optymalne prowadzenie węża zapewnia króciec ssący,  
który można obracać do 45°.

Króciec ssący przekręcany  
o 45°

Łapacz wiórów od  
odsysania na krawędziach

Pierścień odsysający można 
obniżyć

Arcydzieło również w zakresie regulacji precyzyjnej: dzięki 
sprzężeniu płyty podstawy i jednostki napędowej można  
teraz przesuwać płytę podstawy krokami co 1/10 mm do góry 
albo na dół. Dzięki temu można jeszcze łatwiej i precyzyjniej 
dopasować frez profilowy do obrabianego elementu.

Optymalne odsysanie pyłu jest nieodzowne, gdy podczas ob-
róbki powstaje drobny pył drzewny. Z tego względu dla  
OF 2200 opracowana została nowa koncepcja odsysania z  
obniżanym pierścieniem odsysającym. Zapewnia to wydajność 
odsysania wynoszącą do 99 %, nawet  przy frezowaniu na  
krawędziach. 
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Od OF 2200 do frezarki stołowej TF 2200.

Sprawdza się również w zespole.

Zastosowania frezarki stołowej TF 2200Wraz z jednostką podstawową CMS nowa frezarka górnowrzecio-
nowa staje się wysokiej mocy frezarką stołową TF 2200: Idealne 
urządzenie do wszechstronnego i wydajnego obrabiania dużych 
elementów i profili. Przy tym frez ustawiany jest bardzo prosto 
za pomocą korby od góry na odpowiednią wysokość.

Łukowa osłona frezu, jak również podwójne przyłącza do odsysa-
nia zapewniają bezpieczne i czyste frezowanie również w czasie 
pracy przy stole. Ponadto, w razie potrzeby moduł frezarki  
stołowej można wymienić na inne moduły CMS: do cięcia lub 
szlifowania. 

Wszelkiego rodzaju prace frezarskie: 
frezowanie wręgów, zaokrągleń, promieni i kształtów 
Frezowanie kształtów i promieni przy oporowym łożysku 
kulkowy 
Wykonywanie wpustów przy prowadnicy
Do dużych promieni i profili

•

•

•
•

Łukowa osłona frezu zapewnia optymalne odsysanie i 
dobry widok miejsca frezowania. Znajduje się ona w 
zestawie urządzenia TF 2200.
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Systainer z osprzętem do frezarki OF 2200.

Wraz z systainerem z osprzętem OF 2200 staje się elastycz-
nym, kompletnym systemem. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
wyposażenie konieczne do najróżniejszych zastosowań jest 
zawsze pod ręką. Dzięki beznarzędziowej wymianie bieżni i 
pierścieni kopiujących można szybko i efektywnie podejmo-
wać różne prace.

Bieżnia Ø 36 mm z otworami odsysającymi.
Specjalnie do pierścieni kopiujących o średnicy do 30 mm  
bieżnia ta wyposażona jest dodatkowo w otwory do odsysania 
wiórów od góry. Zapewnia to bezpieczne i czyste frezowanie.

Bieżnia Ø 36 mm:
Szczególnie z pierścieniami kopiującymi o średnicy do  
30 mm bieżnia ta doskonale nadaje się do pracy na krawę-
dziach z użyciem małych frezów. Zapobiega to przechylaniu 
przy frezowaniu na narożniku.

Rozwiązanie zapewniające większą 
elastyczność.
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Systainer z osprzętem do frezarki OF 2200.

Bieżnia z szeroką płaszczyzną przyłożenia:
Rozwiązanie to zapewnia większe bezpieczeństwo, ponieważ 
zapobiega przechyleniu frezarki OF 2200 przy frezowaniu na 
narożniku i umożliwia idealne, bezpieczne prowadzenie przy 
krawędzi.

Zestaw adaptera prowadnicy z bieżnią:
Idealne urządzenie do długich odcinków – umożliwia frezowa-
nie dokładnie po linii prostej. Adapter prowadnicy z regulacją 
precyzyjną 1/10 mm dla szyny prowadzącej FS/2. Bieżnia z 
wyrównaniem wysokości w stosunku do szyny prowadzącej  
zapewnia bezpieczne oparcie frezarce górnowrzecionowej.

Wszystko to znajduje się w 

Systainerze z osprzętem SYS 2:

3 bieżnie

4 pierścienie kopiujące Ø 17, 

24, 27, 40 mm

1 zestaw adaptera  

prowadnicy z bieżnią

1 prowadnica boczna

2 drążki prowadzące

•

•

•

•

•
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Zestaw o jeszcze większych  

możliwościach: Nowa OF 2200 i 

systainer z osprzętem.

Duża moc, łatwość obslugi.

WersjaWersja

Frezarka stołowa TF 2200

Dane techniczneDane techniczne

Frezarka górnowrzecionowa OF 2200

Zastosowania

Zalety

Zestaw z osprzętem w systainerze

Wykonywanie wręgów i wpustów, profilowanie
Frezowanie dużych rozmiarów wybrań, okręgów i łuków przy użyciu 
wielofunkcyjnego szablonu do frezowania MFS
Wykonywanie połączeń blatów kuchennych (pod kątem 90°) za 
pomocą systemu APS do łączenia blatów 
Frezowanie wybrań pod uszczelnienia drzwi i mechanizmy stosowane 
w krawędziach okien i drzwi
Frezowanie wyrównujące, wykonywanie wybrań, wpustów, profilowa-
nie materiałów mineralnych
Wykonywanie policzków schodów w drewnie twardym lub miękkim
Frezowanie stacjonarne frezarką stolikową TF 2200 przy użyciu frezów 
o średnicy do Ø 60 mm

•
•

•

•

•

•
•

Ogromna siła i perfekcyjna skuteczność przy frezowaniu twardych i 
grubych materiałów.
Niemęcząca i precyzyjna praca dzięki uchwytowi prowadzącemu pod 
kątem 30o

Beznarzędziowa wymiana pierścienia do kopiowania oraz bieżni
Szybka i komfortowa wymiana frezu za pomocą przycisku kołyskowego 
współpracującego z mechanizmem zapadkowym
Większa precyzja dzięki maksymalnej stabilności - to efekt dwustron-
nego blokowania słupów prowadzących
Proste ustawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm
Szybkie ustawianie frezów do profilowania dzięki wyjmowanej płycie 
podstawy
Skuteczność odsysania do 99 % przy frezowaniu krawędzi dzięki 
opuszczanemu pierścieniowi odsysającemu i łapaczowi wiórów

•

•

•
•

•

•
•

•

Pobór mocy
Skok frezu
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
Średnica frezu maks.
Dokładność regulacji
Przyłącze do odsysania pyłu
Ciężar

2200 W 
80 mm 
10000–22000 min-1 

89 mm 
1/10 mm 
Ø 36 mm (27 mm)
7,8 kg

Pobór mocy 
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
Średnica frezu maks.
Regulacja precyzyjna
Wymiary jednostki roboczej
Przyłącze do odsysania pyłu
Całkowity ciężar

2200 W
10000–22000 min-1

60 mm
1/10 mm
578 x 320 mm
Ø 27/36 mm
29,4 kg

   
 
 
 
 
 

Zakres dostawy

Frezarka górnowrzecionowa OF 2200 EB, 
łapacz wiórów, uchwyt zaciskowy Ø 8 mm, 
uchwyt zaciskowy Ø 12 mm, pierścień  
kopiujący Ø 30 mm, narzędzia obsługowe,  
w SYSTAINERZE SYS 4 

Frezarka górnowrzecionowa OF 2200 zakres 
dostawy jak wyżej i systainer z osprzętem 
SYS 2 

Nr zamów.

574260 
 
 
 
 

574298

Frezarka górno-
wrzecionowa  
OF 2200 EB-Plus 
 
 

Frezarka górno-
wrzecionowa  
OF 2200 EB-Set

2

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Frezarka  
stołowa TF 
2200 EB-Set

Zakres dostawy

Frezarka górnowrzecionowa OF 2200 EB-Plus, jed-
nostka podstawowa CMS z rozkładanymi nóżkami,  
moduł roboczy, prowadnica frezarska, łukowa 
osłona frezu, urządzenie dociskowe, wsporniki 
montażowe, uchwyt zaciskowy Ø 8 mm, uchwyt 
zaciskowy Ø 12 mm, pierścień kopiujący Ø 30 
mm, osłona ssąca górna, łapacz wiórów, narzędzia 
obsługowe

Nr zamów.

570262

 
 
 
 
 
 

Systainer z 
osprzętem 
ZS-OF 2200, 
jednostki  
metryczne

Nr zamów.

 495248

Zakres dostawy

1x prowadnica boczna SA-OF 2200, zestaw  
adaptera prowadnicy FS-OF 2200, bieżnia  
LA-OF 2200 Ø 36 CT, bieżnia LA-OF 2200  
Ø 36, bieżnia z szeroką powierzchnią  
przyłożenia AFB-OF 2200, pierścienie kopiujące  
Ø 17, 24, 27, 40 mm, w SYSTAINERZE SYS 2

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Objaśnienia/wymiary

Specjalnie do pierścieni kopiujących do  
średnicy Ø 30 mm. Z otworami do odsysania  
od góry. Równocześnie zmniejszony otwór  
bieżni. Wymiana beznarzędziowa 

Idealna do stosowania na krawędziach, z otwo-
rem Ø 36 mm. Bez przechylania przy frezowaniu 
na narożnikach. Wymiana beznarzędziowa 

Zapobiega przechylaniu i jest idealna do  
bezpiecznego prowadzenia OF 2200  
przy krawędzi. Wymiana beznarzędziowa 

Przykładowo do wręgów lub wpustów. Dopaso-
wywane nakładki ślizgowe z tworzywa sztucznego,  
regulacja precyzyjna z dokładnością  
1/10 mm i osłona ssąca. (drążki prowadzące 
należy zamawiać osobno)
Regulacja precyzyjna 1/10 mm dla szyny  
prowadzącej FS/2. Bieżnia z wyrównaniem  
wysokości w stosunku do szyny prowadzącej 
zapewnia bezpieczne oparcie frezarce  
górnowrzecionowej. (drążki prowadzące  
należy zamawiać osobno)
Umożliwia stosowanie prowadnicy bocznej i 
zestawu adaptera prowadnicy. Długość 400 mm, 
znajduje się w systainerze z osprzętem ZS-OF 
2200

Nr zamów.

494675 
 
 
 

494677 
 
 

494682 
 
 

494680 
 
 
 

494681 
 
 
 
 

495247 

Elementy składowe

Bieżnia  
LA-OF 2200  
D36 CT 
 

Bieżnia  
LA-OF 2200  
D36 

Bieżnia o szerokiej 
powierzchni  
przyłożenia  
AFB-OF 2200
Prowadnica boczna 
SA-OF 2200 
 
 

Zestaw adaptera 
prowadnicy  
FS-OF 2200 

 
 
Drążek prowadzący 
ST-OF 2200/2

4

5

6

7

8

9

3
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Przegląd systemu i wyposażenia

System wyposażenia

4

7

8

6

11 17–

18 22–

23

9

31

32

33

3 1 2– 10

26 –

5

34

24

25

30

 
 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uchwyt zaciskowy SZ-D 6,0/OF1400-OF2200
Uchwyt zaciskowy SZ-D 8,0/OF 1400-OF 2200
Uchwyt zaciskowy SZ-D 10,0/OF 1400-OF 2200
Uchwyt zaciskowy SZ-D 12,0/OF 1400-OF 2200
Uchwyt zaciskowy SZ-D 6,35/OF 1400-OF 2200
Uchwyt zaciskowy SZ-D 9,53/OF 1400-OF 2200
Uchwyt zaciskowy SZ-D 12,7/OF 1400-OF 2200
Pierścień kopiujący KR-D 17,0/OF 2200
Pierścień kopiujący KR-D 24,0/OF 2200
Pierścień kopiujący KR-D 27,0/OF 2200
Pierścień kopiujący KR-D 30,0/OF 2200
Pierścień kopiujący KR-D 40,0/OF 2200
Łapacz wiórów KSF-OF 2200 
 
 

Szablon frezarski MFS 400 
 

Szablon frezarski MFS 700 
 

Profil przedłużający MFS-VP 200 

Profil przedłużający MFS-VP 400
Profil przedłużający MFS-VP 700
Profil przedłużający MFS-VP 1000
Profil przedłużający MFS-VP 2000
Przyrząd ułatwiający frezowanie OF-FH 2200 

Szablon płytowy APS 900 
 

Odkurzacz mobilny CTM 33 
 
 
 
 

Frezy
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Objaśnienia/wymiary

Uchwyt zaciskowy z nakładką mocującą

Montaż beznarzędziowy, możliwość łączenia z różnymi bieżniami 

Montowany beznarzędziowo łapacz wiórów z możliwością obrotu o 360°. Optymalne wyniki odsysa-
nia przy frezowaniu krawędzi. Wchodzi w zakres dostawy urządzenia OF 2200 (część zamienna) 
 

Do łatwego frezowania wycięć lub okręgów. Do frezarek górnowrzecionowych z uchwytem  
pierścienia kopiującego. Do wycięć o wielkości do 300 x 100 mm i okręgów do Ø 600 mm 

Do łatwego frezowania wycięć lub okręgów. Do frezarek górnowrzecionowych z uchwytem  
pierścienia kopiującego. Do wycięć o wielkości do 600 x 300 mm i okręgów do Ø 1200 mm 

Do przedłużania i rozszerzania szablonów do frezowania MFS 400 oraz MFS 700, profil 200 mm 

Profil 400 mm
Profil 700 mm
Profil 1000 mm
Profil 2000 mm (bez skali)
Przykładowo do frezowania wpustów pod uszczelnienia drzwiowe lub okucia drzwi bezpiecznych 

Do połączeń narożnikowych i płytowych do 600 mm lub przez przesunięcie szablonów frezarskich 
przy profilu do 900 mm. Wymagany frez Ø 14 mm i pierścień kopiujący Ø 30 mm 

Do pyłów drewna i pyłów, dla których wyznaczono wartości MAK > 0,1 mg/cm3, 1 worek filtrujący 
zamontowany, wąż ssący D 27x3,5 m-AS, element zamykający do króćca ssącego, poj. zbiornika/
worka filtrującego maks. 33/30 l, wymiary (dł.x szer.x wys.) 625 x 380 x 550 mm, ciężar  
14,5 kg, w kartonie. Inne modele dostępne są w handlu specjalistycznym, w katalogu głównym  
lub na stronie internetowej Festool 

Festool oferuje szeroki asortyment obejmujący ponad 160 frezów. Są to frezy o jakości HS i HW, do 
różnych średnic chwytu. Więcej informacji można uzyskać w handlu specjalistycznym, w katalogu 
głównym lub na stronie internetowej Festool

Nr zamów.

494459
494460
494461
494462
494463
494464
494465
494622
494623
494624
494625
494626
494670 

 
 

492610 
 

492611 
 

492722 

492723
492724
492725
492726
495246 

492727 
 

583304
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Partner Handlowy

www.festool.pl

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG 
Wertstraße 20 
D-73240 Wendlingen

reprezentowana przez:

Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o.o.,  
Dział Festool 
ul. Mszczonowska 7 
Janki k. Warszawy 
PL-05-090 Raszyn 

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

Dział Handlowy: 
Tel.: (0-22) 711 41 61-63 
Fax: (0-22) 720 11 00 
e-mail: tooltechnic_poland@festo.com

Doradztwo techniczne: 
Tel.: (0-22) 711 41 68

Serwis: 
Tel.: (0-22) 711 41 67

Nowości i akcje

Katalog produktów online

Partner Handlowy

Serwis

Przykłady zastosowań

Wykażcie się Państwo odpowiedzialnością  
i wspierajcie wraz z Festool organizację  
WWF - Światowy Fundusz na rzecz Przyrody!

Naszym najważniejszym wkładem w zachowa-
nie środowiska naturalnego jest wysoki stan-
dard naszych produktów. Wyróżniają je żywot-
ność, jakość i dobre cechy ekologiczne, a 
także możliwość utylizacji w procesach recy-
klingu oraz zgodność z zasadami nieszkodze-
nia środowisku.

Kupując jedno z oferowanych przez Festool narzędzi, 
wspierają Państwo tę współpracę  
z WWF i w podziękowaniu otrzymują od nas breloczek WWF z 
misiem pandą.

Pod tym adresem znajdą Państwo jeszcze więcej 
informacji

Na aktualnych stronach internetowych Festool znajdą 
Państwo na przykład

interesujące nowości
kompletny program produktów
zalety produktów Festool
pomocne przykłady zastosowań
szeroką ofertę naszego serwisu

bezpłatną subskrypcję biuletynu informacyjnego.

Wszystko to szybko i wygodnie na ekranie Państwa 
komputera.

Bardzo prosto: www.festool.pl

•
•
•
•
•

www.festool.com/wwf

www.festool.pl

© 1986 Panda symbol WWF – World Wide Fund For Nature 
(wcześniej World Wildlife Fund)
® „WWF” i „living planet” są zarejestrowanymi logo WWF

Trzy lata gwarancji – lepszej nie ma!

Doskonała gwarancja 1+2 Festool zapewnia Państwu 3 lata 
bezpieczeństwa. Podstawowa jednoroczna 
gwarancja zostaje automatycznie przedłużo-
na do 3 lat po wypełnieniu przez Państwa 
karty zgłoszeniowej i przesłaniu jej do Festo-
ol wraz z kopią dowodu zakupu w ciągu 30 
dni od daty nabycia każdego narzędzia. Wa-
runkiem jest użytkowanie zgodnie z instruk-

cją obsługi.

Art-Nr. 59651


