
Jeszcze bardziej precyzyjna. Wyjątkowo zgrabna. 
Najlepsza, jaką udało się nam stworzyć.

Zagłębiarka TS 55 R
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3www.festool.pl

Wyróżniającą cechą nowej zagłębiarki jest jej niezwykle płaska na całej długości obudowa. 
Pozwala na to przesunięty do tyłu króciec ssący. Smukła obudowa ułatwia cięcie blisko krawędzi 
przy minimalnym odstępie od ściany rzędu 12 mm. TS 55 R wyposażona w okienko kontrolne  
lub zabezpieczenie przeciwodpryskowe gwarantuje jeszcze większą kontrolę jakości cięcia oraz 
doskonałe wyniki pracy. 

Zaprojektowany na nowo klin prowadzący wysuwa się wcześniej niż tarcza pilarska, zapewnia 
bezpieczeństwo, a ponadto umożliwia precyzyjne ustawienie pilarki w istniejącym rzazie.  
Dodatkowo mamy do dyspozycji rozszerzone opcje ustawiania kąta oraz podwójny wskaźnik  
nastawiania głębokości cięcia. Oto gwarancja jeszcze większej precyzji i łatwej obsługi. 

Podsumowując, nowa zagłębiarka zachowując charakterystyczne cechy znanej i sprawdzonej 
TS 55, oferuje teraz znacznie więcej we wszystkich obszarach.

Większa elastyczność. Lepsza kontrola. 
Jeszcze bardziej precyzyjna. Wierna zasadzie perfekcji.
Nowa TS 55 R. 
Najlepsza zagłębiarka, jaką udało się nam stworzyć.

Pilarka AAU 50 firmy Festo: 
pierwsza z uniwersalnym 
silnikiem

Na rynek wchodzi pierwsza 
ręczna pilarka tarczowa AS-70 
firmy Festo

AXF 45, AXF 55:  
pierwsze zagłębiarki firmy Festo

Kamień milowy:  
wynalezienie szyny  
prowadzącej

Rysa = krawędź cięcia:  
pierwszy raz możliwość  
taką zapewnia ATF 55

Cięcie bez wyrw z obu stron: 
TS 55 z zabezpieczeniem 
przeciwodpryskowym

Perfekcja udoskonalona: 
TS 55 R 
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Klasyka zdefiniowana na nowo 
Jeszcze więcej możliwości zastosowania

 X Cięcie wpustów przy podłogach, posadzkach lub drzwiach przy minimalnym  
odstępie 12 mm od krawędzi

 X Szybkie wykonywanie wpustów czołowych o szerokości pomiędzy 12 i 46 mm –  
dzięki prowadnicy do wykonywania wpustów czołowych (dostępnej jako wyposażenie)

 X Obróbka różnych materiałów, np. płyt gipsowych i budowlanych, tworzyw  
sztucznych takich jak pleksiglas oraz materiałów nieżelaznych, np. aluminium

 X Wykonywanie wycięć w drzwiach lub blatach kuchennych
 X Błyskawiczna gotowość do wykonania każdego zadania – z systemem FastFix  

tarcze pilarskie wymienia się łatwo i szybko

Nowy, ułożyskowany sprężyście klin prowadzący 
wysuwa się wcześniej niż tarcza pilarska i można 
go używać do ustawienia pilarki w istniejącym  
już rzazie, np. podczas przestawiania szyny pro-
wadzącej.

Kąty 0° i 45° można wybierać korzystając z punktów bazowych.  
Dzięki rozszerzonej regulacji w zakresie od -1° do 47° możliwe jest  
teraz wykonywanie podcięć.
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Łatwość odczytu i regulacji: podwójna  
skala głębokości cięcia do pracy z szyną  
i bez szyny prowadzącej. Bardzo duża  
czcionka i możliwość precyzyjnej regulacji.

Sposób na zapewnienie wysokiej jakości efektów: chcąc uzyskać czyste cięcia bez wyrw, należy 
stosować podczas pracy szynę prowadzącą. TS 55 R porusza się po szynie bez najmniejszego 
luzu, dzięki regulowanym beznarzędziowo szczękom prowadzącym.

Niezwykła wydajność posuwu: nawet do 5 m na minutę, bez blokowania. Prędkość  
obrotowa jest stała dzięki elektronicznemu układowi MMC i można ją regulować.  
Łagodny rozruch, zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe oraz potrójne ułożysko-
wanie silnika to elementy zapewniające długą żywotność. Z kolei szybki hamulec  
gwarantuje bezpieczeństwo.

Warunkiem perfekcyjnego cięcia np. w blacie  
kuchennym jest wykonanie cięcia wgłębnego  
precyzyjnie na „rysę”. Przezroczyste okienko  
kontrolne umożliwia przy tym doskonały widok 
znacznika końcowego, np. w narożnikach.

Zabezpieczenie przeciwodpryskowe można łatwo ustawić i zmienić bez użycia narzędzi na  
przezroczyste okienko kontrolne. Połączenie zabezpieczenia przeciwodpryskowego oraz szyny 
prowadzącej gwarantuje obustronne cięcie bez wyrw. 

Cięcie bez wyrw, od samego początku

Cięcie z szyną prowadzącą i zabezpieczeniem przeciwodpryskowym

Cięcie z szyną prowadzącą bez zabezpieczenia przeciwodpryskowego

Możliwości TS 55 R

Posuw bez 
blokowania 
[m/min]

Rodzaj drewna: świerk 40 mm 
Źródło: Laboratorium testowe Festool

Typowy posuw

Konkurenci

www.festool.pl
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Nakładka zabezpieczająca: ułatwia doskonałe ślizganie  
się węża ssącego.

Kątownik uniwersalny: do bezpośredniego przenoszenia  
kąta na element obrabiany.

Compact Modul System: z zagłębiarki przenośnej można  
zrobić stacjonarną pilarkę stolikową.

Zabezpieczenie przed cofaniem piły: utrzymuje zagłębiarkę  
na linii cięcia i służy jako ogranicznik prowadnicy.

Prowadnica równoległa: idealna do wykonywania małych  
serii cięć o takich samych wymiarach.

Dane techniczne TS 55 R

Pobór mocy 1200 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym z elektroniką 2000–5200 obr./min

Prędkość obrotowa na biegu jałowym bez elektroniki 6300 obr./min

Średnica tarczy pilarskiej 160 mm

Zakres regulacji kątowej -1° do 47°

Głębokość cięcia 0–55 mm

Głębokość cięcia przy ustawieniu 45° 0–43 mm

„Cięcie przy ścianie” z boku min. 12 mm

Ciężar 4,5 kg

Zakres dostawy Nr zamów.

Zagłębiarka TS 55 REBQ-Plus-FS 230V  + tarcza pilarska z zębem 
drobnym HW W48, szyna prowadząca FS 1400/2, zabezpieczenie 
przeciwodpryskowe, okienko kontrolne, narzędzie do obsługi,  
w Systainerze SYS 4 T-LOC

561580

Zagłębiarka TS 55 REBQ-Plus 230V  + tarcza pilarska z zębem 
drobnym HW W48, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, okienko 
kontrolne, narzędzie do obsługi, w Systainerze SYS 4 T-LOC

561551

Zagłębiarka TS 55 RQ-Plus 230V  + tarcza pilarska uniwersalna 
HW W28, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, okienko kontrolne, 
narzędzie do obsługi, w Systainerze SYS 4 T-LOC

561579

Teraz jeszcze lepsze wyniki 
Z systemem
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Informacje nt. tarcz pilarskich można  
znaleźć pod adresem www.festool.pl

>>> Zeskanuj 
i obejrzyj film 
o produkcie!

 Wyposażenie  Zakres dostawy Nr zamów.

1 Moduł CMS-MOD-TS-55-R wraz z zagłębiarką TS 55 REBQ-Plus 570282
2 Kątownik nastawny FS-KS 491588
3 Zabezpieczenie przed cofaniem piły FS-RSP 491582
4 Nakładka zabezpieczająca FS-AW 489022
5 Prowadnica równoległa FS-PA 495717
6 Stół przesuwny ST  Maks. szer. cięcia przy cięciu poprzecznym 830 mm. 492100
7 Szyny prowadzące dostępne w długościach od 800 mm do 5000 mm. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.festool.pl 
8 Prowadnica równoległa PA-TS 55 mocowana w dwóch miejscach, stosowana także jako przedłużenie stołu. 

Maks. szerokość obrabianego elementu 100 mm.
491469

9 Ścisk dźwigniowy FS-HZ 160 491594
10 Osłona ABSA-TS 55 usprawniająca odsysanie pyłu, stosowana także jako prowadnica do wpustów czołowych. 491750
11 Elementy mocujące MFT-SP 488030
12 MFT Elastyczny stół z płytą perforowaną i składanymi nóżkami. 495315
13 CLEANTEX CTM 26  Inne odkurzacze mobilne, patrz www.festool.pl 583848

Zabezpieczenie przeciwodpryskowe SP-TS 55 R zapewnia cięcie bez wyrw. 499011

www.festool.pl
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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 
gospodarowanie 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.: 22 711 41 62 do 64
Fax: 22 720 11 00
e-mail: info-pl@tts-company.com

Doradztwo techniczne:
Tel.: 22 711 41 68

Serwis:
Tel.: 22 711 41 67

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian. Za ewentualne błędy drukarskie 
firma nie odpowiada. Firma nie odpowiada za treść ilustracji. Opracowano dla 
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen, 04/2012

www.festool.pl

Partner handlowy Festool
TS 55 R
Obowiązuje od kwietnia 2012

Nr zamów. 62045
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