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3 w 1. Wkrętarka udarowa,  
wiertarko-wkrętarka i wkrętarka kątowa.

Akumulatorowa udarowa wiertarko-wkrętarka 
TI 15 IMPACTWiększa moc: specjalny układ elektroniczny zapewnia zawsze dokładnie tyle energii, 

ile akurat potrzeba. Wpływa to na zwiększenie wydajności i zapewnia więcej mocy z jednego  
ładowania akumulatora.

Więcej inteligencji: 12 biegunów magnetycznych oraz układ czujników kontrolują pracę 
wirnika. Zalety: równomierna moc silnika oraz precyzyjna regulacja prędkości obrotowej.

Dłuższa żywotność: silnik EC-TEC działa bez szczotek węglowych, dzięki czemu prawie 
nie ulega zużyciu. Temperatura i prędkość obrotowa są nadzorowane, a dopływ prądu  
i moc narzędzia są w razie potrzeby redukowane. Zabezpieczenie to sprawia, że zarówno  
maszyna jak i akumulator odznaczają się niezwykłą żywotnością.

= wydajność + inteligencja + żywotność

2011_PL_pl_Folder_Impact.indd   1-3 30.06.11   17:52



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, 05/2011

Festool
TI 15 IMPACT
Obowiązuje od 09/2011

Nr zamów. 61918

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
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
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

Serwis Festool: oryginalne produkty Festool wraz  
z przedłużeniem gwarancji na 3 lata i kompleksowymi 
usługami dodatkowymi. 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

3 w 1. Wkrętarka udarowa,  
wiertarko-wkrętarka i wkrętarka kątowa.

Akumulatorowa udarowa wiertarko-wkrętarka 
TI 15 IMPACTWiększa moc: specjalny układ elektroniczny zapewnia zawsze dokładnie tyle energii, 

ile akurat potrzeba. Wpływa to na zwiększenie wydajności i zapewnia więcej mocy z jednego  
ładowania akumulatora.

Więcej inteligencji: 12 biegunów magnetycznych oraz układ czujników kontrolują pracę 
wirnika. Zalety: równomierna moc silnika oraz precyzyjna regulacja prędkości obrotowej.

Dłuższa żywotność: silnik EC-TEC działa bez szczotek węglowych, dzięki czemu prawie 
nie ulega zużyciu. Temperatura i prędkość obrotowa są nadzorowane, a dopływ prądu  
i moc narzędzia są w razie potrzeby redukowane. Zabezpieczenie to sprawia, że zarówno  
maszyna jak i akumulator odznaczają się niezwykłą żywotnością.

= wydajność + inteligencja + żywotność

2011_PL_pl_Folder_Impact.indd   1-3 30.06.11   17:52



2 5www.festool.pl

Zadania, które z łatwością 
wykonasz za pomocą  
TI 15 IMPACT

3 – Komfortowa praca: bez efektu odbicia, 
przenoszenie momentu obrotowego na 
rękę operatora jest znacznie niższe, niż  
w przypadku innych wiertarko-wkrętarek 
akumulatorowych.

1 | 2 – Płynna regulacja obrotów do  
2600 obr./min: nie tylko podczas wkręca-
nia, lecz także podczas wiercenia – dzięki 
specjalnemu uchwytowi wiertarskiemu  
z wyłączaniem udaru.

3 w 1: jednorazowa inwestycja, potrójny zysk
TI 15 IMPACT łączy w sobie zalety trzech urządzeń: wkrętarki udarowej,  
wiertarko-wkrętarki i wkrętarki kątowej. To oznacza oszczędność miejsca, 
mniejszy ciężar oraz dostępność potrzebnego narzędzia w każdej chwili.

TI 15 IMPACT to urządzenie dysponujące dużą mocą. Za-
kładanie tarasów, wmontowywanie okien czy deskowania 
zakładkowe – idealnie sprawdza się podczas wszystkich 
prac montażowych w przypadku których używa się wielu, 
bardzo dużych śrub. Sterowany za pomocą czujnika me-
chanizm udarowy, który podwyższa moment obrotowy  
i w ten sposób przenosi dużą siłę na śrubę – bez efektu  
odbicia, co zapobiega zmęczeniu nadgarstków. Specjalnie 
zaprojektowany napęd EC-TEC, który w bardzo efektywny 
energetycznie sposób wydobywa maksymalną moc z aku-
mulatora – dzięki czemu minimalizuje zużycie i zapewnia 
bardzo długi okres żywotności. 

To, co ponadto najbardziej wyróżnia TI 15 IMPACT, to funkcja 
3 narzędzi w 1: specjalny uchwyt wiertarski ze zintegro-
wanym wyłączaniem udaru zmienia wiertarkę udarową  
w klasyczną wiertarkę z płynną regulacją prędkości obro-
towej. A za pomocą złącza FastFix oraz nasadki kątowej  
i adaptera do wyłączania udaru, przemienia się w prawdziwą 
wkrętarkę kątową.

Oszczędność siły w każdej sytuacji*
Praca z zastosowaniem TI 15 IMPACT nie wymaga prawie nacisku. 
Dzięki temu można długo wykonywać również prace ponad głową.

Postęp wkręcania

Nacisk (kg)

Festool TI 15 IMPACT

Akum. wiertarko-wkrętarka

* testowano na drewnie  
świerkowym,  
wkręt SPAX D6x160

Niezwykle żywotna. Dzięki odpowiednim czujnikom elektronika 
steruje położeniem elementów współpracujących. Zapewnia  
to dużą dokładność uderzeń młotka i kowadła. Dzięki temu siła  
momentu obrotowego przenoszona jest optymalnie na łeb wkrętu,  
co wpływa na mniejsze zużycie mechanizmu udarowego. Wraz  
z prawie wolnym od zużycia napędem EC-TEC wkrętarka  
TI 15 IMPACT jest nadzwyczaj trwała i żywotna.

Lepiej pracować z systemem. Dzięki adapterowi FastFix ze zinte-
growanym wyłączaniem udaru TI 15 IMPACT jest kompatybilna  
z całym systemem akumulatorowych wiertarko-wkrętarek Festool. 
Od ogranicznika głębokości po nasadkę mimośrodową, można  
korzystać ze wszystkich nasadek FastFix.

Jedyna w swoim rodzaju: 3 maszyny w 1. Niższe koszty zakupu, 
mniejszy ciężar i mniej zajmowanego miejsca. Z uchwytem  
CENTROTEC ułatwiającym szybką wymianę końcówek, złączem  
FastFix oraz uchwytem wiertarskim z wyłączaniem udaru.  
W ten sposób TI 15 IMPACT zmienia się w pełnowartościową wier-
tarko-wkrętarkę z regulowaną prędkością obrotową. A w połącze-
niu z nasadką kątową FastFix również we wkrętarkę kątową.

Mniejszy nakład siły, dłuża praca. Zasada działania IMPACT 
pozwala na pracę z pełnym udarem stycznym oraz bez odbić.  
Taki sposób pracy nie męczy nadgarstka i prowadzi szybciej  
i bardziej komfortowo do dobrego wyniku.

Zalety TI 15 IMPACT

• 3 urządzenia w 1: wiertarko-wkrętarka, wkrętarka udarowa  
i kątowa. Niewielki koszt inwestycji, mniej zajmowanego  
miejsca i oszczędność czasu pracy

• Najwyższa trwałość – dzięki silnikowi EC-TEC i sterowanemu 
czujnikiem mechanizmowi udarowemu oraz akumulatorom 
litowo-jonowym 

• Łatwa wymiana w zależności od zastosowania: adapter FastFix 
i uchwyt wiertarski z wyłączaniem udaru, system CENTROTEC

• Zasada działania IMPACT zapewnia długi czas pracy przy  
minimalnym nakładzie siły

• 3 lata gwarancji na maszynę, ładowarkę i – wyłącznie w Festool –  
również na akumulator

Rysunki (1–6) przedstawiają zakres dostawy wariantu w zestawie

1 Uchwyt narzędziowy CENTROTEC    2 Uchwyt wiertarski ze zintegrowanym wyłączaniem udaru    3 Adapter FastFix do wyłączania udaru     
4 Nasadka kątowa FastFix    5 Ładowarka    6 Akumulator    7 twinBOX impactplus

Inteligentna inwestycja – wariant Basic umożliwia wykorzystanie posiadanych 
akumulatorów i nasadek FastFix z zakresu systemu Festool, a ponadto  
zapewnia miejsce dla wkrętarek z serii C15/T15.

Zakres dostawy| Dane techniczne | Wyposażenie systemowe

Dane techniczne

Napięcie/poj. akumulatora 14,4 V Li-Ion 3,0 Ah

Prędkość obrotowa/bieg jałowy 2600 obr./min

Ilość udarów (automatyczne dostosowanie do danej sytuacji wkręcania) 2400–3600 obr./min

Wybór prędkości obrotowej 1000–2600 obr./min

Maks. moment obrotowy/tryb Impact (wkręcanie z dużą siłą, regulowane elektrycznie) 100 Nm

Ø uchwytu wiertarskiego 1,5–13 mm

Ø otworu w drewnie/metalu 13/10 mm

Ciężar z uchwytem CENTROTEC 1,7 kg

Zakres dostawy | Wyposażenie  Nr zamów.

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa TI 15 Li 3,0 Set  Ładowarka TRC 3, uchwyt narzędziowy CENTROTEC, uchwyt końcówek 
CENTROTEC, uchwyt wiertarski FastFix Impact 13 mm, końcówka PZ 2 impactplus, adapter FastFix do wyłączania udaru w przypadku zastosowania 
nasadek FastFix, nasadka kątowa FastFix, 2. akumulator BPC 15 Li 3,0 Ah, w Systainerze SYS 1 T-LOC

564354

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa TI 15 IMPACT Basic  Urządzenie podstawowe TI 15 (bez akumulatora), adapter FastFix do 
wyłączania udaru w przypadku zastosowania nasadek FastFix, w Systainerze SYS 3 T-LOC

564353

twinBOX impactplus  Zawartość 10 elementów: 2x PZ2-25 IMP, 2x PZ3-25 IMP, 2x T20-25 IMP, 2x T25-25 IMP, 1x T30-25 IMP, 1x T40-25 IMP 498829
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zaprojektowany napęd EC-TEC, który w bardzo efektywny 
energetycznie sposób wydobywa maksymalną moc z aku-
mulatora – dzięki czemu minimalizuje zużycie i zapewnia 
bardzo długi okres żywotności. 

To, co ponadto najbardziej wyróżnia TI 15 IMPACT, to funkcja 
3 narzędzi w 1: specjalny uchwyt wiertarski ze zintegro-
wanym wyłączaniem udaru zmienia wiertarkę udarową  
w klasyczną wiertarkę z płynną regulacją prędkości obro-
towej. A za pomocą złącza FastFix oraz nasadki kątowej  
i adaptera do wyłączania udaru, przemienia się w prawdziwą 
wkrętarkę kątową.

Oszczędność siły w każdej sytuacji*
Praca z zastosowaniem TI 15 IMPACT nie wymaga prawie nacisku. 
Dzięki temu można długo wykonywać również prace ponad głową.

Postęp wkręcania

Nacisk (kg)

Festool TI 15 IMPACT

Akum. wiertarko-wkrętarka

* testowano na drewnie  
świerkowym,  
wkręt SPAX D6x160

Niezwykle żywotna. Dzięki odpowiednim czujnikom elektronika 
steruje położeniem elementów współpracujących. Zapewnia  
to dużą dokładność uderzeń młotka i kowadła. Dzięki temu siła  
momentu obrotowego przenoszona jest optymalnie na łeb wkrętu,  
co wpływa na mniejsze zużycie mechanizmu udarowego. Wraz  
z prawie wolnym od zużycia napędem EC-TEC wkrętarka  
TI 15 IMPACT jest nadzwyczaj trwała i żywotna.

Lepiej pracować z systemem. Dzięki adapterowi FastFix ze zinte-
growanym wyłączaniem udaru TI 15 IMPACT jest kompatybilna  
z całym systemem akumulatorowych wiertarko-wkrętarek Festool. 
Od ogranicznika głębokości po nasadkę mimośrodową, można  
korzystać ze wszystkich nasadek FastFix.

Jedyna w swoim rodzaju: 3 maszyny w 1. Niższe koszty zakupu, 
mniejszy ciężar i mniej zajmowanego miejsca. Z uchwytem  
CENTROTEC ułatwiającym szybką wymianę końcówek, złączem  
FastFix oraz uchwytem wiertarskim z wyłączaniem udaru.  
W ten sposób TI 15 IMPACT zmienia się w pełnowartościową wier-
tarko-wkrętarkę z regulowaną prędkością obrotową. A w połącze-
niu z nasadką kątową FastFix również we wkrętarkę kątową.

Mniejszy nakład siły, dłuża praca. Zasada działania IMPACT 
pozwala na pracę z pełnym udarem stycznym oraz bez odbić.  
Taki sposób pracy nie męczy nadgarstka i prowadzi szybciej  
i bardziej komfortowo do dobrego wyniku.

Zalety TI 15 IMPACT

• 3 urządzenia w 1: wiertarko-wkrętarka, wkrętarka udarowa  
i kątowa. Niewielki koszt inwestycji, mniej zajmowanego  
miejsca i oszczędność czasu pracy

• Najwyższa trwałość – dzięki silnikowi EC-TEC i sterowanemu 
czujnikiem mechanizmowi udarowemu oraz akumulatorom 
litowo-jonowym 

• Łatwa wymiana w zależności od zastosowania: adapter FastFix 
i uchwyt wiertarski z wyłączaniem udaru, system CENTROTEC

• Zasada działania IMPACT zapewnia długi czas pracy przy  
minimalnym nakładzie siły

• 3 lata gwarancji na maszynę, ładowarkę i – wyłącznie w Festool –  
również na akumulator

Rysunki (1–6) przedstawiają zakres dostawy wariantu w zestawie

1 Uchwyt narzędziowy CENTROTEC    2 Uchwyt wiertarski ze zintegrowanym wyłączaniem udaru    3 Adapter FastFix do wyłączania udaru     
4 Nasadka kątowa FastFix    5 Ładowarka    6 Akumulator    7 twinBOX impactplus

Inteligentna inwestycja – wariant Basic umożliwia wykorzystanie posiadanych 
akumulatorów i nasadek FastFix z zakresu systemu Festool, a ponadto  
zapewnia miejsce dla wkrętarek z serii C15/T15.

Zakres dostawy| Dane techniczne | Wyposażenie systemowe

Dane techniczne

Napięcie/poj. akumulatora 14,4 V Li-Ion 3,0 Ah

Prędkość obrotowa/bieg jałowy 2600 obr./min

Ilość udarów (automatyczne dostosowanie do danej sytuacji wkręcania) 2400–3600 obr./min

Wybór prędkości obrotowej 1000–2600 obr./min

Maks. moment obrotowy/tryb Impact (wkręcanie z dużą siłą, regulowane elektrycznie) 100 Nm

Ø uchwytu wiertarskiego 1,5–13 mm

Ø otworu w drewnie/metalu 13/10 mm

Ciężar z uchwytem CENTROTEC 1,7 kg

Zakres dostawy | Wyposażenie  Nr zamów.

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa TI 15 Li 3,0 Set  Ładowarka TRC 3, uchwyt narzędziowy CENTROTEC, uchwyt końcówek 
CENTROTEC, uchwyt wiertarski FastFix Impact 13 mm, końcówka PZ 2 impactplus, adapter FastFix do wyłączania udaru w przypadku zastosowania 
nasadek FastFix, nasadka kątowa FastFix, 2. akumulator BPC 15 Li 3,0 Ah, w Systainerze SYS 1 T-LOC

564354

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa TI 15 IMPACT Basic  Urządzenie podstawowe TI 15 (bez akumulatora), adapter FastFix do 
wyłączania udaru w przypadku zastosowania nasadek FastFix, w Systainerze SYS 3 T-LOC

564353

twinBOX impactplus  Zawartość 10 elementów: 2x PZ2-25 IMP, 2x PZ3-25 IMP, 2x T20-25 IMP, 2x T25-25 IMP, 1x T30-25 IMP, 1x T40-25 IMP 498829

2011_PL_pl_Folder_Impact.indd   4-6 30.06.11   14:09



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, 05/2011

Festool
TI 15 IMPACT
Obowiązuje od 09/2011

Nr zamów. 61918

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
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
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

Serwis Festool: oryginalne produkty Festool wraz  
z przedłużeniem gwarancji na 3 lata i kompleksowymi 
usługami dodatkowymi. 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

3 w 1. Wkrętarka udarowa,  
wiertarko-wkrętarka i wkrętarka kątowa.

Akumulatorowa udarowa wiertarko-wkrętarka 
TI 15 IMPACTWiększa moc: specjalny układ elektroniczny zapewnia zawsze dokładnie tyle energii, 

ile akurat potrzeba. Wpływa to na zwiększenie wydajności i zapewnia więcej mocy z jednego  
ładowania akumulatora.

Więcej inteligencji: 12 biegunów magnetycznych oraz układ czujników kontrolują pracę 
wirnika. Zalety: równomierna moc silnika oraz precyzyjna regulacja prędkości obrotowej.

Dłuższa żywotność: silnik EC-TEC działa bez szczotek węglowych, dzięki czemu prawie 
nie ulega zużyciu. Temperatura i prędkość obrotowa są nadzorowane, a dopływ prądu  
i moc narzędzia są w razie potrzeby redukowane. Zabezpieczenie to sprawia, że zarówno  
maszyna jak i akumulator odznaczają się niezwykłą żywotnością.

= wydajność + inteligencja + żywotność
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