
Narzędzia spełniające najwyższe 
wymagania

   Silna i precyzyjna 
 Wyrzynarka wahadłowa CARVEX PS 400
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Moc, którą możesz poczuć. Innowacyjna technologia akumulato-
rowa, pozwalająca na większą elastyczność działania. Rewolucyj-
na technologia, dzięki której wycinasz najbardziej skomplikowane 
kształty z łatwością cięcia po linii prostej. Właśnie ta kombinacja 
cech stanowi o wyjątkowości nowej wyrzynarki wahadłowej 
CARVEX PS 400. Niezwykle trwały energooszczędny silnik 
EC-TEC wspierany przez technologię litowo-jonową zapewnia 
szybki i zdecydowany postęp cięcia. Niewielka waga urządzenia, 
poręczność, ergonomiczny kształt oraz przemyślane umiejsco-
wienie przełączników pozwalają na łatwe i wygodne operowanie 
urządzeniem. CARVEX PS 400 jest dostępna w wersji z uchwytem 
żelazkowym lub grzybkowym, i oczywiście z przewodem zasilają-
cym oraz przyłączem typu plug it. W każdej wersji CARVEX 
imponuje nadzwyczajną precyzją, zapewniając doskonałe wyniki 
pracy. 

Wyrzynarka CARVEX, będąca integralną częścią systemu Festool, 
jest urządzeniem uniwersalnym.  Dzięki beznarzędziowej wymia-
nie stołu, możliwości pracy z cyrklem i szyną prowadzącą, a także 

dzięki wymiennym stopkom ślizgowym do obróbki 
drewna, metalu i delikatnych powierzchni. 

Niezwykła wydajność nowej 
wyrzynarki CARVEX PS 400

Wyłączniki umieszczone po obu stronach wyrzynarki umożliwia-
ją wygodną pracę osobom prawo i leworęcznym.

Praca bez zbędnych przerw. W razie potrzeby 
przewód plug it można obrócić do góry, dzięki 
czemu długość konstrukcyjna urządzenia 
skraca się o 10 cm.
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Technologia akumulatorów dla wymagań 
profesjonalnych. 
Akumulator litowo-jonowy w połączeniu 
z silnikiem EC-TEC wyznacza nowy standard 
wydajności cięcia: 8 m*. Alternatywnie 
można stosować zestawy akumulatorów 
wiertarko-wkrętarek serii C, T i TDK. 

*  Mierzone na blacie roboczym o grubości 40 mm. 
Laboratorium testowe Festool, sierpień 2009.
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Silnik o mocy efektywnej 800 W, w rzeczywistości zużywa 30% mniej 
energii. Jest to możliwe dzięki połączeniu technologii EC-TEC z nową 
koncepcją przekładni. Aż 80 % mocy generowanej przez urządzenie 
przenoszone jest na brzeszczot. Nie jest to zaskoczeniem biorąc pod 
uwagę łatwość z jaką CARVEX wykonuje cięcia w blatach kuchennych, 
najtwardszych gatunkach drewna i w metalu. Korzyści wynikające 
z mniejszego zapotrzebowania na energię są szczególnie widoczne 
podczas pracy z zasilaniem akumulatorowym. Wydajność cięcia jest 
tak wysoka, jak w przypadku wyrzynarki w wersji sieciowej i o wiele 
wyższa w porównaniu z wyrzynarkami akumulatorowymi innych 
marek.

Co będzie kiedy pracując z pełną mocą 
natrafisz na łuk, zakręt lub naroże? 
Poczujesz prawdziwe zadowolenie. 
Dzięki wyrzynarce CARVEX.

Najwyższa wydajność cięcia przy zasilaniu akumulatorowym: prawie 2 m na minutę.

Laboratorium testowe Festool, październik 2009.

Festool CARVEX PSC 400, 14,4V Li-Ion
Konkurent A, 18V Li-Ion
Konkurent B, 14,4V Li-Ion
Konkurent C, 14,4V Ni-MH

Brak szczotek węglowych, brak zużycia. Po prostu czysta moc.  
Nadzwyczajną wydajność cięcia wyrzynarka CARVEX zawdzięcza silnikowi 
EC-TEC. Nie posiada on szczotek węglowych, które nagrzewają się i zużywa-
ją podczas pracy na wyższych obrotach. W porównaniu z konwencjonalnymi 
silnikami, EC-TEC jest lżejszy i bardziej kompaktowy, ma też większą 
sprawność, przez co lepiej wykorzystuje energię.

Festool i ochrona środowiska.
Wyrzynarka CARVEX zużywa 30 % mniej energii osiągając 
wydajność innych wyrzynarek wahadłowych o porówny-
walnej mocy. Oszczędność energii to wielki plus dla 
środowiska.

Szybkość w (m/min) przy posuwie 80,64 N.

m/min 
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Specjalnością wyrzynarki CARVEX są łuki 
i krzywizny, także te o niewielkich promie-
niach. Bez trudu wycina ona każdy kształt, 
a nowe szczęki prowadzące utrzymują 
brzeszczot zawsze we właściwej pozycji. 
Szczęki te ustawiają się automatycznie do 
grubości mocowanych brzeszczotów. Dzięki 
sztywnej konstrukcji suwaka i dokładnemu 
prowadzeniu, brzeszczot perfekcyjnie 
utrzymuje linię cięcia kształtowego. 
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Wszechstronne możliwości. Cyrkiel do 
wycinania okręgów ułatwia cięcie promieni 
od 34 mm do 1,50 m. W połączeniu 
z systemem modułowym CMS wyrzynarkę 
PS 400 można stosować półstacjonarnie. 
Pozwala to na oburęczne prowadzenie 
elementów obrabianych.

Precyzja gwarantowana. Szybkowymienny 
stół kątowy umożliwia cięcia ukośne a także 
cięcia od spodu w zakresie od 0 do 45 stopni.

Stół kątowy dla cięć od 0 do 45° 

Stół z adapterem do stosowania wyrzynarek 
CARVEX 

przy szynie prowadzącejXX

w systemie modułowym CMSXX

z nowym cyrklem do wycinania okręgów XX

ze zintegrowaną zwijaną taśmą pomiaro-
wą w celu szybkiego ustawienia 
promienia (patrz rys.)

Stoły wymienne
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W wyrzynarce CARVEX tkwi cały 
system. Większe możliwości, 
większe korzyści.

Dokładne kątowo cięcia, bez wyrw. Precyzyjnie wycięte okręgi lub idealne 
przekroje po linii prostej. Wióry i pył zawsze dokładnie odessane za pomocą 
odkurzacza, bez względu na rodzaj obrabianego materiału. Każdy kto stosuje 
wyrzynarkę CARVEX może pracować wydajniej, korzystając z pełni możliwości 
jakie daje system. Wyposażenie jest montowane beznarzędziowo, co pozwala 
zaoszczędzić sporo czasu. Stopki ślizgowe po prostu zatrzaskuje się na właści-
wym miejscu, podobnie szybko przebiega wymiana stołu. Stół z adapterem 
pozwala na współpracę wyrzynarki CARVEX z szyną prowadzącą oraz systemem 
CMS, dzięki czemu nawet najtrudniejsze zadania mogą być wykonywane pewnie 
i precyzyjnie. 

Stopki ślizgowe

Specjalna stopka z guzkami 
zmniejszająca tarcie

Trwała stopka z laminatu technicz-
nego, który  zapewnia optymalną 
gładkość

Stopka z wkładką stalową 
do obróbki metali 

Stopka z filcem StickFix do 
obróbki delikatnych 
powierzchni

Szybkozłącze

Wyposażenie podstawowe ze stołem 
uniwersalnym i stopką standardową 
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W wersji akumulatorowej lub sieciowej. 
Z uchwytem żelazkowym lub grzybkowym. 
Wyrzynarka wahadłowa CARVEX PS 400.
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* w wersji sieciowej.

Do krzywizn o niewielkich promieniach. Szczęki prowadzące ustawiają się 
automatycznie do grubości mocowanych brzeszczotów zapewniając maksymal-
ną precyzję cięcia. Brzeszczoty wymienia się bardzo łatwo, jedną ręką, bez 
użycia narzędzi.

Szczególnie wydajna praca z akumulatorami litowo-jonowymi. Są one trwałe, 
lekkie, nie rozładowują się same i jest im obcy efekt pamięci. Oznacza to, że 
akumulatory te można doładowywać bez żadnych negatywnych konsekwencji. 
Wyrzynarka CARVEX jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami Festool: 
od wkrętarek serii C, T oraz TDK, typu NiCd oraz NiMh, od 10.8 do 15.6 (18) V. 

Więcej mocy, mniej zapotrzebowania na energię. Bezszczotkowy silnik EC-TEC 
i nowo opracowana koncepcja przekładni doprowadzają ponad 80% pobranej 
mocy do brzeszczotu. Gwarantując szybki postęp cięcia w każdym materiale.

Szybka praca bez zbędnych przerw. W razie potrzeby przewód plug it można 
obrócić o 90 stopni do góry, przez co długość konstrukcyjna urządzenia w wersji 
sieciowej skraca się o 10 cm. Dzięki temu manewrowanie wyrzynarką jest 
jeszcze łatwiejsze.

Precyzyjne cięcie wzdłuż zaznaczonej linii. Stroboskopowe światło rozjaśnia 
powierzchnię roboczą. Odkurzacz i funkcja wydmuchu sprawiają, że linia cięcia 
jest doskonale widoczna.  

Wygodniejsza praca w każdej pozycji. Ciężar zaledwie 1,9 kg*, smukła, 
ergonomiczna konstrukcja i przyjemne w dotyku uchwyty typu Softgrip. 
Wyłączniki umieszczone po obu stronach wyrzynarki (w wersji z uchwytem 
żelazkowym także pośrodku) umożliwiają łatwe operowanie urządzeniem 
osobom prawo i leworęcznym. 

Doskonale wyposażona 
Festool zawsze myśli w kategorii rozwiązań systemowych. Stąd też nasza 
bogata oferta wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych. Dajemy Państwu do 
dyspozycji szereg brzeszczotów do najróżniejszych zastosowań, także 
w dużych, ekonomicznych opakowaniach. 
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Modele   PS 400 | PSB 400 | PSC 400 | PSBC 400

Zalety | Dane techniczne | Wyposażenie systemowe

Szybki postęp cięcia – zarówno w wersji sieciowej jak i akumulatorowej •	
Szczęki prowadzące (automatycznie ustawiane do grubości brzeszczotów) oraz sztywna konstrukcja suwaka gwarancją dokładnego •	
prowadzenia brzeszczotu wzdłuż linii cięcia
Szybka i beznarzędziowa wymiana stołów, stopek i brzeszczotów •	
Wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz powłoce Softgrip•	
Obustronne włączniki poręczne w każdej pozycji roboczej•	
Niewielki ciężar: tylko 1,9 kg w wersji sieciowej; 2,3 kg w wersji akumulatorowej•	
Dobra widoczność linii cięcia: światło stroboskopowe i wydajne odsysanie•	
Możliwość zmniejszenia długości konstrukcyjnej urządzenia: obrotowy przewód typu plug it•	

Dane techniczne

Pobór mocy 500 W

Liczba skoków roboczych 1000 – 3800 min-1 (PS)
500 – 3800 min-1 (PSB)

Wysokość skoku roboczego 26 mm

Regulacja suwu wahadłowego 4 stopnie

Głębokość cięcia w drewnie 120 mm

Grubość cięcia metali nieżelaznych 20 mm

Ciężar 1,9 kg

Dane techniczne

Napięcie akumulatorów Li Ion 14,4 (10,8 – 18) V

Pojemność akumulatorów Li Ion 2,6 Ah

Liczba skoków roboczych 1000 – 3800 min-1 (PSC) 
500 – 3800 min-1 (PSBC)

Wysokość skoku roboczego 26 mm

Regulacja suwu wahadłowego 4 stopnie

Głębokość cięcia w drewnie 120 mm

Grubość cięcia metali nieżelaznych 20 mm

Ciężar 2,3 kg 

Zakres dostawy PS 400 | PSB 400 Nr kat.

PS 400 EBQ-Set 
2 brzeszczoty, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, stopka 
StickFix LAS-STF, w Systainerze SYS 1, Systainer SYS 2 
z osprzętem

561340

PSB 400 EBQ-Set 
2 brzeszczoty, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, stopka 
StickFix LAS-STF, w Systainerze SYS 1, Systainer SYS 2 
z osprzętem

561342

PS 400 EBQ-Plus 
2 brzeszczoty, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, stopka 
StickFix LAS-STF, w Systainerze SYS 1

561341

PSB 400 EBQ-Plus 
2 brzeszczoty, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, stopka 
StickFix LAS-STF, w Systainerze SYS 1

561343

Zakres dostawy PSC 400 | PSBC 400 Nr kat.

PSC 400 EB-Set 
2 brzeszczoty, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, ładowarka TRC3, 
zestaw akumulatorów S Li Ion 2,6 Ah, stopka StickFix LAS-STF, 
w Systainerze SYS 2, Systainer SYS 2 z osprzętem

561403

PSBC 400 EB-Set 
2 brzeszczoty, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, ładowarka TRC3, 
zestaw akumulatorów S Li Ion 2,6 Ah, stopka StickFix LAS-STF, 
w Systainerze SYS 3, Systainer SYS 2 z osprzętem

561407

PSC 400 EB-Plus 
2 brzeszczoty, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, ładowarka TRC3, 
zestaw akumulatorów S Li Ion 2,6 Ah, stopka StickFix LAS-STF, 
w Systainerze SYS 2

561344

PSBC 400 EB-Plus 
2 brzeszczoty, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, ładowarka TRC3, 
zestaw akumulatorów S Li Ion 2,6 Ah, stopka StickFix LAS-STF, 
w Systainerze SYS 3

561345

PSC 400 EB/GG 
Zestaw akumulatorów S Li Ion 2,6 Ah, w Systainerze SYS 2

561401

PSBC 400 EB/GG 
Zestaw akumulatorów S Li Ion 2,6 Ah, w Systainerze SYS 3

561402
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Wszystkie elementy systemu Festool 
są idealnie do siebie dopasowane. 
Osprzęt i materiały eksploatacyjne 
doskonale uzupełniają maszynę, ale 
integralną część systemu stanowią 
także odkurzacze. Mobilne odkurzacze 
Festool współpracują z wyrzynarkami 
CARVEX zapewniając czyste i zdrowe 
środowisko pracy.

Kompletny asortyment odkurzaczy 
mobilnych znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.festool.pl.

Dane techniczne Objaśnienia/wymiary Nr kat.

1 Stół kątowy
WT-PS 400

Do cięcia pod kątem 496134

2 Stół z adapterem
ADT-PS 400

Pasuje do wszystkich modeli PS 400, umożliwia współpracę wyrzynarki z szyną prowadzącą 
i wbudowanie wyrzynarki w system CMS, w połączeniu z cyrklem do wycinania okręgów KS-PS 400

497303

3 Cyrkiel do wycinania okręgów
KS-PS 400

Cyrkiel do wycinania okręgów do wszystkich modeli PS 400, ø okręgu 68 mm - 3 m (współpracuje ze 
stołem z adapterem ADT-PS 400) 

497304

4 Zestaw cyrkla do wycinania 
okręgów
KS-PS 400-Set

Cyrkiel do wycinania okręgów do wszystkich modeli PS 400, ø okręgu 68 mm - 3 m, zawiera stół 
z adapterem ADT-PS 400

497443

5 Stopka standardowa
LAS-PS 400

Stopka uniwersalna z tworzywa sztucznego, do drewna i materiałów drewnopochodnych 497297

6 Stopka specjalna z guzkami
LAS-Soft-PS 400

Stopka z guzkami zmniejszająca tarcie, do drewna i materiałów drewnopochodnych 497298

7 Stopka z laminatu technicznego 
LAS-HGW-PS 400

Trwała stopka z laminatu technicznego, do drewna i materiałów drewnopochodnych 497299

8 Stopka z wkładką stalową
LAS-St-PS 400

Do powierzchni metalowych 497300

9 Stopka z filcem StickFix
LAS-STF-PS 400

Do delikatnych powierzchni 497301

10 Filc StickFix
EF-LAS-STF-PS 400

Wymienny filc do stopek StickFix LAS-STF-PS 400 497444

11 Systainer z osprzętem
ZH-SYS-PS 400

5 zabezpieczeń przeciwodpryskowych, 3 stopki ślizgowe, stół kątowy, stół z adapterem, cyrkiel do 
wycinania okręgów, filc StickFix, w Systainerze SYS 2

497302

12 Brzeszczoty do wyrzynarek www.festool.pl



Serwis Festool: przedłużona do 3 lat gwarancja, 
naprawy w 48 godzin. Więcej informacji na stronie 
internetowej www.festool.pl

„Made in Germany“ to znak prawdziwej jakości – nasze 
narzędzia spełniają najwyższe wymagania.  Więcej 
informacji na stronie internetowej www.festool.pl

Zbieranie zużytego sprzętu, recykling, rozsądne gospoda-
rowanie odpadami. Dla ochrony środowiska. Więcej 
informacji na stronie internetowej 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 
05-090 Raszyn 
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 

Dział Handlowy: 
Tel.: (0-22) 711 41 62-64 lub 711 42 65 
Fax: (0-22) 720 11 00 
e-mail: info-pl@tooltechnicsystems.com 

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

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

Zastrzega się możliwość występowania zmian i błędów. Za 
ewentualne błędy drukarskie firma nie odpowiada.. Wykonano dla TTS 
Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen, 11/2009.
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