Nog nauwkeuriger. De beste
invalcirkelzaag die we ooit hebben gemaakt.
TS 55 R
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Grotere flexibiliteit. Verbeterde controle.
Nog nauwkeuriger. Het principe van perfectie trouw gebleven.
De nieuwe TS 55 R. De beste invalcirkelzaag
die we ooit hebben gemaakt.
De eerste handcirkelzaag AS-70
van Festo komt op de markt
Sägehexe AAU 50 van Festo:
de eerste met universele motor
Een mijlpaal:
de uitvinding van de geleiderail
AXF 45 & AXF 55:
de eerste invalcirkelzagen van
Festo
Aftekenlijn = zaagsnede:
voor het eerst mogelijk met
de ATF 55
Aan weerskanten van het
materiaal splintervrij zagen:
de TS 55 met splinterbescherming
De perfectie geperfectioneerd:
de TS 55 R

Wordt gekenmerkt door de uiterst platte en, dankzij de naar binnen geplaatste slang aansluiting,
zeer vlakke behuizing. Hierdoor wordt het mogelijk om op een minimale afstand van 12 mm
van de wand nabij randen te zagen. Naar keuze uitgerust met kijkvenster of splinterbescherming.
De nieuwe TS 55 R garandeert nog meer controle en een perfect resultaat.
Ook is de TS 55 R uitgevoerd met een vergrote hoekinstelling, -1° tot 47°, en een dubbele
indicatie voor de diepte-instelling. Speciaal voor zagen met of zonder geleiderail. Als garantie
voor nog meer precisie en een eenvoudige bediening. Verbetert is ook het spouwmes.
Hiermee is het mogelijk exact aan te zetten in al bestaande zaagsnedes. Ook verbetert
het nieuwe spouwmes de stofafzuiging tijdens het zagen.
Kortom, een TS 55 die ook in de toekomst onmiskenbaar een TS 55 blijft, maar op elk gebied
aanmerkelijk beter presteert.

www.festool.com
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De klassieker opnieuw gedefinieerd.
Biedt nog meer toepassingsmogelijkheden.
XX
XX

XX

XX
XX

Zagen in vloeren, plafonds of deuren op een afstand van 12 mm van de wand
Schaduwvoegen snel gemaakt in breedtes van 12 tot 46 mm – met de schaduwvoegaanslag
(als accessoires verkrijgbaar)
Bewerking van verschillende materialen, bijvoorbeeld gips- en bouwmateriaalplaten,
kunststoffen zoals plexiglas of non-ferro metalen zoals aluminium
Zagen van uitsparingen in deuren of keukenbladen
Altijd klaar voor de start – met FastFix worden de zaagbladen snel en eenvoudig gewisseld

De nieuwe, verend gelagerde spouwmes kan
gemakkelijk in een bestaande zaagsnede
worden geplaatst, bijv. bij het verplaatsen
van de geleiderail.

De hoeken 0° en 45° kunnen door vergrendelpunten direct worden
geselecteerd. Met de vergrote instellingsmogelijkheid van -1° tot 47°
zijn nu ook armszaagsnedes mogelijk.
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Gemakkelijk af te lezen en in te stellen:
de dubbele diepte-instelling voor het zagen
met of zonder geleiderail. Met extra groot
opschrift en de mogelijkheid tot fijn instelling.

Voor hoogwaardige werkresultaten: Wie mooie, splintervrije zaagsnedes wil, werkt met
de geleiderail. Bevestigd met de schroefklemmen loopt de TS 55 R op de geleiderail absoluut
zonder speling.

Splintervrij vanaf het eerste moment

Splintervrije zaagsnede met geleiderail door splinterbescherming

Zaagsnede met geleiderail zonder splinterbescherming

De splinterbescherming is gemakkelijk te plaatsen en kan zonder gereedschap met het
kijkvenster worden gewisseld. De combinatie van splinterbescherming en geleiderail
garandeert aan beide kanten splintervrije zaagsnedes.

Sterk: doortrekkracht van de TS 55 R

Andere merken
Vermogen zonder
te blokkeren.
[m/min]
Houtsoort: vurenhout 40 mm, bron: Festool testlaboratorium

Voor perfecte zaagsnedes. Bijv. in keukenbladen
moet het zaagblad van de invalcirkelzaag precies
op de afgetekende lijn worden aangezet. Het
kijkvenster geeft daarbij bovendien perfect zicht
op de eindmarkering, bijvoorbeeld in hoeken.

gewone snelheid

Uitstekende voortgang: tot 5 meter per minuut zonder te blokkeren. Het toerental
is met MMC-electronica constant en variabel te kiezen. De zachte aanloop,
temperatuur- en overbelastingsbescherming, drievoudige motorlagering en
snelrem staan voor duurzaamheid en veiligheid.

www.festool.com
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Nu nog beter afzagen.
Met systeem.
Compact Module Systeem: De mobiele invalcirkelzaag
wordt een stationaire tafelcirkelzaag.

Combi-zwaaihaak: Om hoeken direct op het werkstuk over
te brengen.

Terugslagstop: Houdt de invalcirkelzaag veilig in het spoor
en dient als geleidestop bij het zagen.

Technische gegevens TS 55 R
Opgenomen vermogen
Onbelast toerental met elektronica

1200 W
2000–5200 min -1

Onbelast toerental zonder elektronica

Slangbeschermer: voorkomt het blijven steken van de
stofslang achter de geleiderail.

Diameter zaagblad
Hoekbereik

0–55 mm

Zaagdiepte 45°

0–43 mm

Gewicht

Leveringsomvang
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160 mm
-1° tot 47°

Zaagdiepte
„Aan de wand” zagen op een afstand van

Parallelaanslag: Ideaal voor zaagsnedes in kleine series
met een gelijke maatvoering.

6300 min -1

min. 12 mm
4,5 kg

Bestelnr.

Invalcirkelzaag TS 55 REBQ-Plus-FS 230V + HW fijngetand
zaagblad W48, geleiderail FS 1400/2, splinterbescherming,
kijkvenster, bedieningsgereedschap, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561580

Invalcirkelzaag TS 55 REBQ-Plus 230V + HW fijngetand zaagblad
W48, splinterbescherming, kijkvenster, bedieningsgereedschap,
in SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561551

Invalcirkelzaag TS 55 RQ-Plus 230V + HW universeel zaagblad
W28, splinterbescherming, kijkvenster, bedieningsgereedschap,
in SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561579
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Accessoires Leveringsomvang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Module CMS-MOD-TS-55-R incl. invalcirkelzaag TS 55 REBQ-Plus
Combizwaaihaak FS-KS
Terugslagstop FS-RSP
Slangbescherming FS-AW
Parallelaanslag FS-PA
Schuiftafel ST Max. zaagbreedte bij afkortzagen 830 mm
Geleiderails Zijn verkrijgbaar in groottes van 800 mm tot 5000 mm.
Meer informatie op www.festool.com
Parallelaanslag PA-TS 55 aan beide kanten geleide parallelaanslag,
ook te gebruiken als tafelverbreding, max. werkstukbreedte 100 mm
Snelspanklem FS-HZ 160
Afdekking ABSA-TS 55 voor een verbeterde stofafzuiging, ook als schaduwvoegaanslag te gebruiken
Opspanvoorziening MFT-SP
MFT Flexibele tafel met vervangingsplaat met gaten en inklapbare poten
CLEANTEX CTM 26 Meer mobiele stofafzuigers op www.festool.com
Splinterbescherming SP-TS 55 R voor splintervrije zaagsnedes

Bestelnr.
570282
491588
491582
489022
495717
492100

491469
491594
491750
488030
495315
583848
499011

>>> Scan de QR-code
en bekijk de
productvideo!

Cirkelzaagbladen vindt u op
www.festool.com
www.festool.com
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TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
vertegenwoordigd door:
Tooltechnic Systems BV
Divisie Festool
Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Telefoon: 0182-621940
Telefax: 0182-621949
E-Mail: info-nl@tts-festool.com
Tooltechnic Systems (Belgium) nv
Agent Festool
Kolonel Bourgstraat 101
1030 Brussel
België
Ons gereedschap staat voor „Made in Germany” –
dit garandeert gereedschap voor het beste resultaat.
Meer informatie op www.festool.com

Algemeen
Tel. +32 (0)2 702 32 38
Fax +32 (0)2 726 98 81
E-Mail: info-be@tts-festool.com

Festool-service: Origineel van Festool met garantieverlenging tot 3 jaar en een uitgebreide service.
Meer informatie op www.festool.com

Hersteldienst
Tel. +32-2-702-32-88
Fax +32-2-705-73-04
E-Mail: atelier-be@tts-festool.com

Terugname van oude machines, recycling,
het voorkomen van afval. Voor een schoon milieu.
Meer informatie op www.festool.com

Als vertegenwoordiger van:
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
HRB 225 109
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

www.festool.com

Uw Festool-dealer

Festool
TS 55 R
Geldig vanaf april 2012

Bestelnr. 62032

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan geen enkele afbeelding kunnen
rechten worden ontleend. Vervaardigd voor TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG,
73240 Wendlingen, 04/2012
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