
Ännu exaktare. 
Den bästa sänksågen vi någonsin gjort.

TS 55 R
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Sågen är unik med sitt ultratunna, plana hus som har ett inskjutet, genomgående insugsrör.  
Tack vare den genomtänkta utformningen kan man såga kantnära med bara 12 mm väggavstånd. 
Den nya TS 55 R kan utrustas med antingen siktfönster eller splitterskydd, vilket garanterar  
bättre kontroll och perfekta resultat. 

Dessutom finns den nyutvecklade klyvkniven. Den går ned bakom sågklingan och finns där som 
en säkerhetsåtgärd och ser till att sågklingan hamnar i ditt befintliga sågsnitt. Sist men inte 
minst finns även en utökad vinkelinställning och dubbelindikering för sågdjupsinställningen för 
arbete med eller utan styrskena. Det ger ännu bättre precision och enkel manövrering. 

Vi har utvecklat en TS 55 som klarar mer på alla områden men ändå är och förblir en TS 55.

 
Bättre kontroll. Ännu exaktare.
Nya TS 55 R. Den bästa sänksågen vi någonsin gjort.

Sägehexe AAU 50 från Festo: 
den första med universalmotor

Den första sänksågen AS-70  
från Festo lanseras

AXF 45, AXF 55:  
den första sänksågen från Festo

Milstolpe:  
styrskenan uppfinns

Rits = snittkant:  
möjligt för första gången  
med ATF 55

Sågar splitterfritt på båda sidor: 
TS 55 med splitterskydd

Vidareutvecklad: 
TS 55 R 
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En ny version av klassikern. 
För ännu fler användningsmöjligheter.

 X För sågning i golv, innertak eller dörrar så nära som 12 mm från väggen
 X Skugglister tillverkas snabbt i bredder mellan 12 och 46 mm – med täckskyddet  

(finns som tillbehör)
 X Bearbetning av olika material, till exempel gips- och byggskivor,  

plastmaterial som plexiglas eller ickejärn-metall som aluminium
 X För sågning av ursparningar i dörrar eller köksbänkar
 X Snabbt klar att använda – med FastFix byter man sågklingor snabbt och enkelt

Den nya fjäderbelastade klyvkniven är placerad 
bakom sågbladet och kan enkelt sättas i ett  
befintligt snitt, t.ex. när styrskenan ska flyttas.

Med hjälp av spärrlägen kan man välja vinklarna 0° och 45° direkt.  
Tack vare den utökade inställningsmöjligheten från -1° till 47° är det  
nu även möjligt med fasade inskärningar.
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Lätt att avläsa och ställa in: den dubbla  
sågdjupsskalan för arbete med och  
utan styrskena. Med extra stor text och  
möjlighet till finjustering.

För högkvalitativt arbetsresultat: styrskenan som ger fulländade, splitterfria snitt.  
Om man fixerar den med rekylstoppet på skenan för du TS 55 R framåt helt utan spelrum.

Enastående matningseffekt: upp till 5 m i minuten utan avstängning.  
Med MMC-elektronik kan man välja konstant eller dynamiskt varvtal.  
Mjukstarten, temperatur- och överbelastningsskyddet samt den  
tredubbla motorlagringen ger lång livslängd, medan snabbromsen  
står för säkerheten.

För perfekta utskärningar, t.ex. i köksbänkar,  
måste sänksnitten placeras exakt på ritsen. Det 
genomskinliga siktfönstret ger dessutom perfekt 
sikt över slutmarkeringen, exempelvis i hörn.

Splitterskyddet är lätt att positionera och kan bytas mot det transparenta siktfönstret, utan 
verktyg. Med både splitterskyddet och styrskenan garanteras splitterfria snitt på båda sidor. 

Splitterfritt

Snitt med styrskena med splitterskydd

Snitt med styrskena och utan splitterskydd

Kraftfull genomdragskraft hos TS 55 R

Matningseffekt 
utan avstängning. 
[m per v/min]

Trämaterial: gran 40 mm, källa: Festools testlaboratorium
Vanlig  
frammatning

Konkurrenter

www.festool.se
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Avvisare: Så sugslangen inte fastnar på skenans kant.

Kombi-smygvinkel: för direkt överföring av vinkeln till  
arbetsobjektet.

Compact Modul System: den följsamma sänksågen blir en  
stationär bänksåg.

Rekylstopp: håller sänksågen säkert i spåret och fungerar 
som längdstopp.

Parallellanslag: idealiskt för snitt med samma mått  
i mindre serier.

Tekniska data TS 55 R

Effekt 1200 W

Tomgångsvarvtal med elektronik 2000–5200 v/min

Tomgångsvarvtal utan elektronik 6300 v/min

Sågklingans diameter 160 mm

Vinkelområde -1° t.o.m. 47°

Sågdjup 0–55 mm

Sågdjup 45° 0–43 mm

”Väggnära” sågning åt sidan Min. 12 mm

Vikt 4,5 kg

Leveransomfattning Art.nr

Sänksåg TS 55 REBQ-Plus-FS 230V  + Fintandad sågklinga av 
hårdmetall W48, styrskena FS 1400/2, splitterskydd, siktfönster, 
monteringsverktyg, i SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561580

Sänksåg TS 55 REBQ-Plus 230V  + Fintandad sågklinga av 
hårdmetall W48, splitterskydd, siktfönster, monteringsverktyg,  
i SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561551

Nu ännu bättre snitt. 
I smart system.
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Sågklingor finns på 
www.festool.se

>>> Scanna och 
se produktvideon!

 Tillbehör  Leveransomfattning Art.nr.

1 Modul CMS-MOD-TS -55-R inklusive sänksåg TS 55 REBQ-Plus 570282
2 Kombismygvinkel FS-KS 491588
3 Rekylstopp FS-RSP 491582
4 Avvisare FS-AW 489022
5 Parallellanslag FS-PA 495717
6 Justerbord ST  Max. skärbredd vid kapning 830 mm 492100
7 Styrskenor finns i storlekarna 800 mm t.o.m. 5000 mm. 

Mer information finns på www.festool.se
8 Parallellanslag PA-TS 55 Parallellanslag fixerat på båda sidor, kan även användas som bordsbreddare, 

max. bredd arbetsobjekt 100 mm
491469

9 Enhandstving FS-HZ 160 491594
10 Täckskydd ABSA-TS 55 för bättre dammutsug, kan även användas som skugglistanslag 491750
11 Spännelement MFT-SP 488030
12 MFT Flexibelt bord med hålplatta och fällbara ben 495315
13 CLEANTEX CTM 26  Fler dammsugare finns på www.festool.se 583848

Splitterskydd SP-TS 55 R För splitterfria snitt 499011

www.festool.se
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myFestool Services: original från Festool med garanti-
förlängning till 3 år och omfattande servicetjänster.  
Mer information finns på www.festool.se

Våra verktyg är ”Made in Germany” – en garanti för 
verktyg för högsta anspråk. Mer information finns på 
www.festool.se

Återlämning av uttjänta verktyg, återvinning,  
avfallsreducering. För en ren miljö.
Mer information finns på www.festool.com

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Representerat av:

Tooltechnic Systems Sverige AB
Lev.adress
Stenåldersgatan 3
213 76 Malmö
Sweden

Postadress
Box 9122
200 39 Malmö
Tel. 040-670 10 00
Fax 040-670 10 39
Email info-se@tts-festool.com

Med förbehåll för ev ändringar och tryckfel. Alla bilder gäller med reservation.  
Framställd för TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen, 04/2012

www.festool.se

Festool-handlare Festool
TS 55 R
Gäller fr.o.m. april 2012

Art.nr. 62048
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