
Verktyg  
för högsta anspråk

Genomtänkt universell

Compact Modul System CMS: 
Såga, fräsa eller slipa på 0,5 m2
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Compact Modul System CMS – genomtänkt universell

Från systemidé till perfekt lösning

CMS-modul

CMS-modulplatta
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Festool maskiner har gjort sig kända för sin 
flexibilitet och precision i det dagliga arbetet. 
Till exempel i kombinationen sänksåg och 
styrskena. 

Den aktuella maskinen placeras snabbt och 
enkelt i den passande modulplattan. Modulen, 
som då bildas, lägger man helt enkelt på plats 
och fixerar den. 

När modulen väl sitter ordentligt i grundenhe-
ten, är det bara att sätta igång. Den enskilda 
maskinen har på så vis omvandlats till ett sta-
tionärt system. 

CMS-grundenhet

CMS-modul

Vid bearbetning av ett arbetsstycke 
krävs många arbetsmoment: Kapning av 
brädor, sågning av former, fräsning av 
fasningar eller slipning av kanter osv. Då 
är ideallösningen att ha ett universellt 
verktygssystem till hands, istället för att 
använda flera olika verktyg var för sig. 
Festool har ett sådant system – och det 
kräver inte mer plats än 0,5 m2.  

Alla komponenter i Compact Modul 
 System CMS är perfekt anpassade till 
varandra, vilket är en förutsättning 
för perfekta arbetsresultat. Man kan 
antingen använda maskinerna stationärt 
monterade eller separat för hand.
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Allt bygger på grundenheten för Compact Modul Systems CMS

En verkstad behöver inte vara stor

Basen för Compact Modul Systems utgörs av grundenheten. Grundenheten är den passande och stabila ramen för alla moduler.  
Alla verktygsmoduler (för sågning, fräsning och slipning) omvandlas genom monteringen i grundenheten till ett stationärt system.

Lämnar inga spår efter sig
För att CMS-grundenheten inte ska lämna 

några svarta märken efter sig på golvet, 
är alla fötter av grått gummi. Idealisk vid 

läggning av parkett och andra golvmaterial. 
Fotjustering för utjämning av ojämnheter på 

uppställningsplatsen.

Fällbara stödben  
för två arbetshöjder

Integrerade i CMS-grundenheten är de 
fällbara stödben alltid på plats. De är 

lätta att fälla ut, gör det lätt att bygga 
upp enheten och underlättar transporten. 

De gör det även enkelt att ställa in rätt 
arbetshöjd.

Stömbrytare
För central till- och frånkoppling och 

enkelt modulbyte kopplas den inbyggda 
maskinen helt enkelt till huvudström-

brytaren. För säkerhets skull förhindrar 
underspänningsskyddet oavsiktlig tillkopp-

ling efter strömbortfall.

Lätt och robust
Konstruktionen och användningen av alumi-
nium och magnesium är förklaringen till att 

CMS-grundenheten väger bara 10,8 kg, men 
är ändå otroligt stabil. Det gör den enkel att 

transportera och pålitlig att använda.

Modell 

Grundenhet  
CMS-GE

Utrustning/leveransomfattning 

Grundenhet för fasthållning av CMS-modulerna, de fällbara benen, säkerhetsströmbrytaren, kabeln och eluttaget
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Allt bygger på grundenheten för Compact Modul Systems CMS

Modell 

Grundenhet  
CMS-GE

Bordets mått: längd x bredd x höjd  
(med de fällbara benen)

585 x �00 x �16 (900) mm 

Mer precision med skalan
För att arbetet med sänksågsmodulerna 
TS 55 och TS 75 alltid ska vara lika 
exakt, ingår en skala i modulplattan. Den 
monteras på CMS-grundenheten och kan 
justeras exakt.

Lättare och snabbare  
modulbyte
CMS-grundenhet och CMS-modulerna 
är så exakt anpassade till varandra, att 
man monterar och demonterar modu-
lerna lekande lätt. Man lägger helt enkelt 
modulen i hållarens öppning och klämmer 
sedan fast den. En fördel är dessutom att 
man kan använda alla modulerna Basis 
Plus* (utom 1 A) med Compact Modul 
System.

*Basis Plus = föregångare till CMS

V-spår för tillbehöret
V-spåret på CMS-grundenheten underlät-
tar arbetet. Man sätter enkelt tillbehören, 
t·ex vinkelanslag eller justerbord på plats 
och fixerar dem säkert, flexibelt och per-
fekt.

Kabelvinda och  
påskjutstockhållare
Tack vare kabelvindan är kabeln alltid ur 
vägen så att man inte riskerar att snubbla 
över den. Påskjutstocken (ingår i leveran-
sen av respektive CMS-modulplatta för 
handcirkelsågar) är alltid nära till hands 
i påskjutstockshållaren. Båda är utmärka 
hjälpmedel för säkert arbete. 

De inbyggda maskinerna används inte bara stationärt utan lika lätt 
manuellt styrda, för att man alltid ska kunna arbeta så flexibelt 
som möjligt. 

Med det omfattande urvalet av tillbehör kan man lätt bygga ut 
CMS för arbetsuppgifter av de mest skilda slag. 

Enklare och lättare att montera och demontera och inte minst byta 
CMS-moduler. 

Den lätthanterliga konstruktionen gör den även lämplig ute på 
montagejobb.

Vikt 

10,8 kg 

Art.nr 

561228
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Sänksågen för CMS

Kap-, längd- och vinkelsnitt  
med sänksåg

Exakta snitt Enkla vinkelsnitt 

Mångfald och precision

Mångsidiga och exakta snitt kan göras utan kompromisser  
och problem. Den praktiska såghöjdsinställningen och möjlig-
heten att gera sågklingan gör till och med komplexa snitt möj-
liga. Tack vare justerbordet kan man utföra kapsnitt på upp till 
8�0 mm.

Fördelar och förtjänster

Bänksåg för många olika användningsområden 

FastFix för enkelt och snabbt sågklingsbyte och 

 materialanpassat arbete

Sänksågarna TS 55 och TS 75 kan inte bara användas 

inbyggda utan även mobilt

Kan byggas ut tack vare omfattande tillbehör

•

•

•

•

Alltid passande vinkel

Vinkelanslagen, som kan vridas 180°, kan utan problem 
 användas på alla sidor. Därför kan man i kombination med den 
geringsbara  sågen till och med såga dubbla geringssnitt utan 
problem. Till och med omställning från tvärsnitt till längdsnitt 
sker på nolltid.

Modell

Bänksåg CMS-TS 55 set 
 
 
 
 

Modul CMS-MOD-TS 55 
 
 

Modulhållare CMS-TS 55 
 

Utrustning/leveransomfattning

Bänksågen som komplett set med TS 55 EBQ-Plus, modulplatta, grundenhet och justerbord.  
Leveransomfattning: TS 55 EBQ-Plus och grundenhet, justerbord, modulplatta, skyddskåpa med skyddskåps-
fäste, monteringsdetaljer, såghöjdsinställning, kontakt- och klyvknivsklämma, skalor, påskjutstock, vinkelan-
slag WA, monteringsverktyg, HW fintandad sågklinga Z�8, SYS � 
 

Modul med TS 55 för montering i grundenheten.  
Leveransomfattning: TS 55 EBQ-Plus, modulplatta, skyddskåpa med skyddskåpsfäste, monteringsdetaljer, 
såghöjdsinställning, kontakt- och klyvknivsklämma, skalor, påskjutstock, vinkelanslag WA, monteringsverktyg, 
HW fintandad sågklinga Z�8, SYS �

Modulplatta för montering av TS 55 i grundenheten.  
Leveransomfattning: Modulhållare, skyddskåpa med skyddskåpsfäste, monteringsdetaljer, såghöjdsinställning, 
kontakt- och klyvknivsklämma, skalor, påskjutstock, vinkelanslag WA

Art.nr

561274 
 
 
 
 

561264 
 
   

493359

1

2

�

�

2

Huvudsakligt användningsområde

Precisa kapsnitt på upp till 8�0 mm längd med hjälp 

av justerbordet

Snabb omställning mellan kap- och längdsnitt

Vinkelsnitt från 0° till �5° 

Bearbetning av många material tack vare  

MMC-elektronik och variabelt varvtal

•

•

•

•

1

2
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Kompromisslös säkerhet Hög flexibilitet 

Säkerhet är högsta prioritet

För att man alltid ska ha god överblick över arbetmaterialet och 
snittet är skyddskåpan för TS 55- och TS 75-modulen transpa-
rent. Klyvkniven är ett extra plus för säkerheten. Den förhin-
drar att arbetsmaterialet kilas fast och eventuellt förorsakar en 
rekyl.

Stationär och mobil

Många ändamål och användningsmöjligheter. Det spelar ingen 
roll om den är stationär eller på styrskena. Sänksågen demon-
teras snabbt och kan sedan visa sin styrka även på styrskenan. 
Denna användningsbredd lönar sig.

1

2

�

�

Modell

Modul CMS-MOD-TS 75  
(finns i lager fr·o·m  
mars 2006) 

Modulplatta CMS-TS 75  
(finns i lager fr·o·m  
mars 2006)

Utrustning/leveransomfattning

Modul med TS 75 som bänksågsmodul.  
Leveransomfattning: TS 75 EBQ-Plus, modulplatta, skyddskåpa med skyddskåpsfäste, monteringsdetaljer, 
såghöjdsinställning, kontakt- och klyvknivsklämma, skalor, påskjutstock, vinkelanslag WA, monteringsverktyg, 
HW universalsågklinga Z�2, SYS 5

Moduplatta för montering av TS 75 i grundenheten.  
Leveransomfattning: Moduplatta, skyddskåpa med skyddskåpsfäste, monteringsdetaljer, såghöjdsinställning, 
kontakt- och klyvknivsklämma, skalor, påskjutstock, vinkelanslag WA 

Art.nr

561269 
 
  

493360

1

2

2

Moduplatta för pendelhuvssåg, se sid 1� 

Tekniska data CMS-TS 55 / TS 75

 

Effekt

Varvtal

Såghöjd

Såghöjd vid �5°

Gering

Max tvärsnitt med justerbord

Längdsnitt vänster/höger om sågklingan

Sågklingans diameter

Modulplattans mått

Bordets mått: längd x bredd x höjd

Anslutning av dammutsug

Modulvikt

Totalvikt (GE + MOD + ST + TS,  

utan vinkelanslag)

   

CMS-TS 55

1200 W

2000 - 5200 varv/min

0 - 51 mm (55 mm)

0 - �8 mm (�� mm)

från 0° till �5°

 

  

160 mm

  

   

   

  

2�,� kg

 

CMS-TS 75

1600 W

1�50 - �550 varv/min

1 - 71 mm (75 mm)

1 - �8 mm (55 mm)

från 0° till �7°

  

  

210 mm

   

   

  

    

25,2 kg

*Justerbord ST

**Bordsbreddare VB

8�0 mm

2�� mm (�85 med ST*)/166 mm (576 med VB**)

   

578 x �20 mm

585 x �00 x �16 (900) mm

D 27/�6 mm

�,� kg

ELECTRONIC
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Hög precision Hög kvalitet 

Former och radier vid sågning  
med sticksåg

Exakt och bekväm

Såga alltid utmed snittgränsen. För att varje snitt ska bli per-
fekt, har sticksågen PS �00 en tredubbel sågbladsstyrning. Det 
garanterar vinkelexakt sågning. För att man ska kunna följa 
sågningen precis, har man alltid fri sikt över sågsnittet.

Splitterfri och exakt

Tack vare splitterskyddet och den precisa sågbladsstyrningen 
får man med sticksågsmodulen till CMS splitterfria snitt på 
båda sidor, därigenom slipper man efterbearbetning. Det inte-
grerade utsuget sörjer för en ren arbetsmiljö.

Huvudsakligt användningsområde 

Sågning av former exakt utmed snittlinje

Exakt utskärning vid inpassningsarbeten

Såga runda former praktiskt, säkert och exakt

Såga former som förarbete till formfräsning

Fördelar och förtjänster

Säker, tredubbel sågbladsstyrning för exakt arbete

MMC-elektronik och variabelt varvtal för materialan-

passat arbete

Dammutsug för hälsovänligt och rent arbete

Sticksågen PS �00 kan utan problem användas 

demonterad och manuellt styrd för att förbättra  

flexibiliteten

Splitterfria snitt tack vare splitterskyddet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sticksågarna för CMS

1

2

Modell

Modul  
CMS-MOD PS 300 

Modulplatta  
CMS-PS 200/PS 300

Utrustning/leveransomfattning

Modulplatta med PS �00 som sticksågsmodul.  
Leveransomfattning: PS �00 EBQ-Plus, modulplatta, monteringsdetaljer, monteringsverktyg,  
2 sågklingor, 1 splitterskydd, Systainer storlek 1

Modulplatta för montering av PS 200, PS �00 eller PSB �00 i grundenheten.  
Leveransomfattning: Modulplatta, monteringsdetaljer, monteringsverktyg

Art.nr

561263 
 

561262

1

2

2

Tekniska data CMS-PS �00

Effekt

Varvtal

Max såghöjd

Gering

Modulplattans mått

Anslutning av dammutsug

Modulvikt

Vikt PS �00

Totalvikt

  

720 W

1000-2900 varv/min

120 mm

0–�5°

578 x �20 mm

D 27 mm

�,� kg

2,� kg

5,7 kg

ELECTRONIC



                  

 

9

Rena resultat Hög precision 

Fräsa falsar, profiler och former  
med handöverfräs 

Exakt och rent

Med fräsanslaget för fräsmodulen kan man arbeta rent och 
exakt, tack vare den säkra och stabila styrningen, även för 
små arbetsstycken. Genom att ansluta en mobil dammsugare 
kan man hålla arbetsplatsen fri från damm.

Mångfald och precision

Genom att tillbehörsdelarna och fräsverktygen kan användas 
på så många olika sätt, går det snabbt och lätt att utföra de 
mest varierande fräsarbetena. Ett exempel på det är, att man 
med hjälp av justerbordet kan fräsa mycket exakt på arbetsob-
jektets framsida. 

Huvudsakligt användningsområde

Fräsarbeten av alla slag: Fräsning av falsar,  

rundningar, radier och olika former

Fräsning av former och radier mot styrkullagret

Fogarbeten med anslaget

Fördelar och förtjänster

Exakt inställning av fräsdjupet med spindeln

Anslag med fininställning, suganslutning och  

mottrycksanordning

Dubbla utsugsanslutningar

Handöverfräsen kan lätt demonteras och användas 

för hand

•

•

•

•

•

•

•

Handöverfräsar för CMS

1

2

Modell

Modul CMS-MOD-OF 1010 
 
 

Modulplatta  
CMS-OF 1010

Modulplatta  
CMS-OF 1400/OF 2000

Utrustning/leveransomfattning

Modul med OF 1010 för montering i grundenheten.  
Leveransomfattning: OF 1010 EBQ-Plus, modulplatta, fräsanslag, mottrycksanordning, monteringsdetaljer, 
monteringsverktyg, spännhylsa ø 8 mm, sidoanslag, styrskensadapter, spånuppsamlare, monteringsverktyg, 
Systainer SYS �

Modulplatta för montering av OF 1010 i grundenheten.  
Leveransomfattning: Modulplatta, fräsanslag, mottrycksanordning, monteringsdetaljer

Modulhållare för montering av OF 1�00 eller OF 2000 i grundenheten.  
Leveransomfattning: Modulhållare, fräsanslag, mottrycksanordning, montageklor 

Art.nr

570245 
 
 

570243 

570246

1

2

2

2

Tekniska data CMS-OF 1010 och CMS-OF 1�00/2000

 

Effekt

Varvtal

Hållare för skaftfräs

Vikt OF 1010 

Max fräsdiameter

Modulplattans mått

Anslutning av dammutsug

Vikt modulhållare med fräsanslag

Totalvikt

  

CMS-OF 1010

1010 W

10000-2�000 rpm

8 mm

2,� kg

51 mm

   

   

 

11 kg

  

CMS-OF 1�00/2000

  

  

  

  

70 mm

   

   

   

12,8 kg

OF 1�00/2000 ingår  
inte i leveransen.  
Tekniska data under 
www.festool.se

ELECTRONIC

578 x �20 mm

D 27/�6 mm

8,� kg
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Hög lönsamhet Hög komfort 

Kanta, forma, slipa faser  
med bandslipmaskinen 

Hög slipeffekt

Tack vare den stora slipytan och den kraftfulla drivningen kla-
rar man alla slags sliparbeten i en handvändning. Till och med 
inpassningsarbeten kan utföras exakt och snabbt med hjälp av 
vinkelanslaget.

Flexibel för alla radier

Vid slipning av olika radier byter man enkelt slipvals till två 
ytterligare varianter i tillbehörsprogrammet. Det ger bättre 
variationsmöjligheter. Även slipbandsbyten utförs snabbt och 
enkelt.

Huvudsakliga användningsområde

Slipa former exakt och problemfritt

Slipa kanter snabbt och enkelt

Slipa rundningar och radier

Slipa avfasningar och vinklar med vinkelanslaget

Grada av och finputsa på enkelt sätt och på många 

olika material

Fördelar och förtjänster

Möjlighet att vinkla maskinenheten för fullt utnyttjan-

de av bandet och därmed bättre lönsamhet

Byta slipband snabbt och enkelt, vilket ger korta 

omställningstider

Slipa avfasningar enkelt med vinkelanslaget

•

•

•

•

•

•

•

•

Bandslipmaskin för CMS

Modell

Modul CMS-MOD BS 120 

Utrustning/leveransomfattning

Bandslipmodul med inbyggd motorer.  
Leveransomfattning: Bandslipmodul, utsugskåpa, utsugsslang, 1 slipband, vinkelanslag WA

Art.nr

5702441

Tekniska data CMS-BS 120

Effekt

Varvtal

Modulplattans mått

Bandlängd x bandbredd

Slipyta

Anslutning av dammutsug

Totalvikt

  

550 W

2800 varv/min

578 x �20 mm

820 x 120 mm

185 x 115 mm

D 27 mm

20 kg

1
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CMS med systemet Basis Plus och CS 50

Systemet i systemet 

Med CS 50 kan material på upp till ca �00 mm bredd kapas med 90° och 
upp till 200 mm bredd med �5° utan problem. Det är möjligt tack vare 
den långa klyvvägen på �0� mm.
CMS-grundenhet har samma yttermått och profil som CS 50, som t·ex 
V-spåret runt om. Därigenom kan man använda samma tillbehör för båda 
maskinerna, vilket gör att man slipper dubbla anskaffningskostnader. 
Eftersom också arbetshöjderna för CS 50 och CMS är identiska, komplet-
terar den praktiska kapsågen CS 50 det nya CMS-systemet ytterligare.

Med Interactive Product Tour kan du uppleva alla möjligheter och fördelar 
med Compact Modul Systems: Användningsmöjligheter, produktegenska-
per och tillbehör. Med hjälp av bilder, filmer och texter kan du ta del av 
CMS användningsområden, närhelst du har lust och tid. CD-ROM-skivan 
med användningsexempel sänds kostnadsfritt på beställning via Festools 
hemsida eller hos återförsäljaren. 

Med Compact Modul System CMS ändras visserligen mycket, men inte 
allt. Exempelvis kan man använda modulerna i det beprövade systemet 
Basis Plus (utom modulen Basis 1 A) med den nya grundenheten till CMS. 
Naturligtvis kan även de nya modulerna TS 55 och TS 75 i Basis Plus 
användas. För att komplettera Basis Plus med TS 55, behöver man bara 
använda justerbordet SAS 500 (se sid 1�). 

Justerbord SAS 500Grundenhet Basis Plus Modulplatta för  
TS 55 eller TS 75 

CMS och systemet Basis Plus

CMS och PRECISIO CS 50

IPT – Interactive Product Tour
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        Systemöversikt och tillbehör 

Tillbehör

Produkt

Justerbord ST 

Vinkelanslag WA 

Anslagsryttare AR-WA

Bordsförlängare VL 

Breddare AF 

Bordsbreddare  
VB-CMS 

Längdanslag LA 

Sågklingsfack SGA 
 

Rullbock RB 

Utsugs-set AB 

Frässpindel ASL20/  
OF 1400/2000 

Falsfräs FK D 50x30 
 
 

Vändskär WP 30x12x1,5

Frässpindel ASL20/  
OF 1010 

1

Beskrivning

Praktiskt justerbord. Enkel och snabb montering och demontering. Två fastsättningslä-
gen. Max såglängd vid kapning 8�0 mm. För CMS och CS 50 

Vinkelanslag, svängbart 180° och  som kan användas från alla sidor. För arbete med  
2 anslag. För CMS och CS 50

Som stöd för arbetsstycken med vinkelanslaget WA och Basis WRA 500

För uppläggning av långa arbetsstycken vid längdsnitt. Enkel och snabb montering.  
Fällbart. �00 mm längre arbetsyta. För CMS och CS 50

Breddare, som kan skjutas in helt och användas på båda sidor, stödjer arbetsstyckena 
under kapningen. För CMS och CS 50

För säker och exakt sågning på bredden. Justerbara skalor. Enkel och snabb montering 
och demontering. Max sågbredd 550 mm (med längdanslag), 576 mm (med vinkelan-
slag). För CMS.

Med fininställning och bakre klämma. Manövrerbar framifrån. Med flyttbar anslagsprofil 
för precisa och säkra längdsnitt. För CMS och CS 50

För förvaring av 2 till � sågklingor (max diameter 190 mm) och � st splitterskydd. 
Hakas fast mellan de fällbara stödbenen på CMS eller på CS 50 EB, utan innehåll.  
För CMS och CS 50

För uppläggning av långa arbetsstycken vid sågning på längden och tvären.  
Kan användas med CMS, CS 50 EB, CS 70 EB, systemet Basis Plus och MFT

Slangsats för dubbelt utsug CMS, CS 50, CS 70, Basis 1 A, Basis 2 A, Basis 5 A och 
Basis 6 A. Ingår i leveransen av CS 50 EB och CS 70 EB.

Frässpindel för användning av falsfräsen �8928� i CMS och Basis. Passar för OF 1�00 
eller OF 2000.  
Leveransomfattning: Frässpindel, spännmutter, fästskruv,

Falsfräs med vändskär. För falsning eller fogning i kombination med fräsanslaget. För 
stationär användning i handöverfräsmodulerna för CMS och Basis. Ska endast användas 
i kombination med passande frässpindel (�901�1 eller �89285),  
Tekniska data: Diameter 50 mm, höjd �0 mm

Reservvändskär för falsfräs FK D 50x�0. Leveransomfattning: 2 vändskär, � fästskruvar.

Frässpindel för användning av falsfräsen �8928� i CMS eller Basis. Passar för OF 900, 
OF 1000 och OF 1010.  
Leveransomfattning: Frässpindel, spännmutter, fästskruv.

Art.nr

492100 

488451 

491712

492092 

492242 

493822 
 

492095 

492228 
 

488711 

488292 

490131 
 

489284 
 
 

489286

489285

2

�

�

5

6

7

8

10

11

12

9

1�

1�

Tillbehör för Compact Modul System CMS

1

�

6

5

8

�

2

7

9

10

1211 1�

1�
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        Systemöversikt och tillbehör

Produkt

Slipvals CW  
D55 x 120 

Slipvals CW  
D105 x 120 

Slipband Compact  
CMB 120

Slipband Compact  
CMB 120

Slipband Compact  
CMB 120

Slipband Compact  
CMB 120 

Slipband Compact  
CMB 120

Slipband Compact  
CMB 120

Modulplatta CMS-AP/AT 
 
 
 

Monteringssats BS 85

Monteringssats BS 65

Monteringssats BS 65T

Monteringssats BS 55

Modulplatta  
Basis-TS 55 
 
 

Justerbord SAS 500

Modul-torn MT 
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Beskrivning

Slipvals. För CMS-MOD-BS 120. Diameter 55  för respektive radie.  
Leveransomfattning: Slipvals, täckplatta, skyddsplåt. Diameter 55 mm 

Slipvals,För CMS—MOD-BS 120. Diameter 105 för respektive radie.  
Leveransomfattning: Slipvals, täckplatta, skyddsplåt. Diameter 105 mm 

(820 x 120 mm), Kornstorlek: P 50 Förpackning: 10 

(820 x 120 mm). Kornstorlek: P 80. Förpackning: 10 

(820 x 120 mm). Kornstorlek: P 100. Förpackning: 10 

(820 x 120 mm). Kornstorlek: P 120. Förpackning: 10 

(820 x 120 mm). Kornstorlek: P 150. Förpackning: 10 

(820 x 120 mm). Kornstorlek: P 180. Förpackning: 10 

Modul för montering av AT 65, AP 55, AP 65, AP 85 i grundenheten. Montering endast 
möjlig i kombination med passande monteringssats (ytterligare tillbehör). För modulen 
CMS-AP/AT finns inga skalor tillgängliga.  
Tekniska data: Plattans mått 578 x �20 mm. Vikt �,0 kg.  
Leveransomfattning: Modulplatta, påskjutstock, vinkelanslag WA.

För montering av handcirkelsågar i modul CMS-AP/AT. För AP 85.

För montering av handcirkelsågar i modul CMS-AP/AT. För AP 65.

För montering av handcirkelsågar i modul CMS-AP/AT. För AT 65.

För montering av handcirkelsågar i modul CMS-AP/AT. För AP 55.

Modulhållare för montering av TS 55 i grundenheten. Passar till Basis Plus.  
Tekniska data: Såghöjd 0-51 mm, plattans mått 578 x �20 mm, vikt �,� kg.  
Leveransomfattning: Modulhållarplatta, skyddskåpa med skyddskåpsfäste,  
fastsättningsklor, såghöjdsinställning, kontakt- och klyvknivsklämma, påskjutstock,  
vinkelanslag WRA 500.

Kan användas med Basis Plus, justeringsväg 500 mm.

För platsbesparande förvaring av upp till � moduler. Alternativt kan man för varje  
fack i stället förvara 2 Systainers. Inskjutningshöjden är inställbar. Det finns 5 fack.  
Av de � hjulen är 2 fasta och 2 styrbara med broms. Bredd �60 mm, d jup 600 mm, 
höjd 1600 cm, vikt 1� kg.
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Tillbehör för Compact Modul System CMS

CMS med band-
slipmaskins-
modul

Pendelhuvssåg 
och sänksåg AT

Basis Plus
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www.festool.se

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG 
Wertstraße 20 
D-7�2�0 Wendlingen

Representerat av (i Sverige):

Tooltechnic Systems Sverige AB

Lev.adress 
Sadelgatan 9 
21� 77 Malmö

Postadress 
Box 9122 
200 �9  Malmö 
Tel. 0�0-�8 20 80 
Fax 0�0-�8 20 99 
Email info-se@tts-festool.com 

www.festool.se

Om oss

Produkter

Service

Nyheter

Kontakta oss

Sök

På Festools hemsida kan du till  
exempel få information om

Intressanta nyheter
Aktuella kampanjer
Den omfångsrika servicen
Hela produktprogrammet
Produkternas starka sidor i detalj

Det kan du läsa om i lugn och ro, när det 
passar dig. 

Du gör din beställning hos  
din Festool återförsäljare.  
Gå in på www.festool.se.

•
•
•
•
•

Tre års garanti – det innebär framför allt tre  
års säkerhet!

Vid fackmässig användning1) ger Festool  
2 års garanti fr o m inköpsdatumet. Garantin 
förlängs med ytterligare ett år (alltså totalt  
� år) om du, inom �0 dagar efter inköpsdatu-
met, till Festool skickar in garantisedeln som 
följer med det inköpta verktyget.

Återförsäljare

Art.-nr 058065
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1) Inom EU enligt bruksanvisningen.




