
Още по-прецизен. Без никакъв луфт. 
Най-добрият потъващ циркуляр, който  

някога сме конструирали.
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Открояваща се черта е изключително плоският корпус и преместената в задната част  
вложка за прахоизсмукване. Така бива осигурено рязане близко до стената при минимално 
разстояние от 12мм. По избор оборудван с прозрачно прозорче или защита от зачепване,  
новият TS 55 R гаранира повече контрол и по-прецизни резултати. 

Или новоразработеният водещ клин. Той излиза точно преди режещия диск, осигурява  
сигурност и допълнителна прецизност при поставяне във вече съществуващи жлебове на 
разрези. И не на последно място подобреното ъглово настройване и двустранното показание 
на дълбочината на разреза. Като гарант за още по-голяма прецизност и лесна употреба. 

Като заключение – новият TS 55, ще запази своята същност, но е осезаемо по-добър във 
всяка сфера.

Увеличава подвижността. Подобрява контрола. 
Още по-прецизен. Останал верен на принципа  
на съвършенството.
Новият TS 55 R. Най-добрият потъващ циркулярен  
трион, който сме произвеждали някога.

Циркуляр AAU 50 от Festo: 
първият с универсален мотор

Първият ръчен циркуляр AS-70 
от Festo излиза на пазара

AXF 45, AXF 55:  
първите потъващи циркуляри  
от Festo

Крайъгълен камък:  
откриването на водещата шина

Цепнатина = Ръба на разреза:  
за първи път възможно с ATF 55

Двустранно прецизно рязане: 
TS 55 с защита от зачепване

Усъвършенствано  
съвършенство: TS 55 R 
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Новото лице на «Класикът». 
Още повече възможности за приложение.

 X Рязане на жлебове на подове, тавани и врати с размер над 12 мм
 X Рязането на неудобни фуги става бързо в широчина между 12 и 46 мм –  

благодарение на капака (може да се получи като принадлежност)
 X Обработване на различни материали като гипсови плоскости, строителни  

материали, пластмаси, както и плексиглас или цветни метали, например алуминий
 X Рязане на останали неравности върху врати или кухнески плотове
 X Бързо готов за всяко приложение – благодарение на FastFix, режещите  

дискове се сменят бързо и лесно

Новият, пружиниращ водещ клин излиза преди 
режещия диск и може лесно да се постави във 
вече съществуващ жлеб на разреза, например 
при разместване на водещата шина.

Ъгли от 0° и 45° могат да бъдат директно настроени благодарение на 
финото регулиране на позициите. Възможността за нагласяне на ъгли 
от -1° до 47° вече прави възможни и разрези от задната страна.
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Лесен за разчитане и настройване:  
двойна скала за дълбочината на разреза  
за работа с и без водеща шина. С едър  
шрифт и възможност за фина настройка.

За висококачествени работни резултати: Който иска чисти и гладки разрези трябва да  
работи с водеща шина. TS 55 R е фиксиран чрез безинструментно настройващите се водещи 
ролки и затова работата с него се осъществява без никакво играене на инструмента.

Отлична скорост на рязане: до 5 м за минута без блокиране. С MMC-електрониката 
оборотите могат да бъдат избрани като константни или променливи. Мекото  
водене, защитите срещу прегряване и претоварване, както и тройнaта защита на 
мотора спомагат за дългия живот, а бързата спирачка – за сигурността.

За перфектни срезове, например при кухнен- 
ски плотове, където потъващите разрези трябва 
да се фиксират прецизно върху цепнатината.  
Прозрачното прозорче дава допълнителна въз-
можност за перфектна видимост към крайното 
оразмеряване, например в ъглите.

Защитата срещу зачепване е лесна за поставяне и може да се замени безинструментно  
с прозрачното прозорче. Гладките разрези са гарантирани благодарение на защитата  
срещу зачепване в комбинация с водещата шина. 

Без зачепване от първия път

Разрез с водеща шина със защита срещу зачепване

Разрез с водеща шина без защита срещу зачепване

Мощен: преминаващата сила на TS 55 R

Скоростен  
резултат без  
блокиране. 
[м/мин-1]

Вид дърво: смърч 40 мм, Източник:  
Тестова лаборатория Festool

обичайна  
скорост на  
рязане

Конкурент

www.festool.bg
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Предпазител: Подпомага перфектното плъзгане на  
прахоизмукващия маркуч.

Комбиниран шаблон: За директното пренасяне на ъгъла 
върху работния детайл.

Компактна модулна система: Мобилният потъващ цируля-
рен трион се превръща в стационарен циркуляр за маса.

Възвратна блокировка: Придържа циркулярния трион  
в канала, а може да се използва и като ограничител.

Успореден ограничител: Идеален за малки серийни  
разрези с еднакво оразмеряване.

Технически данни TS 55 R

Консумирана мощност 1200 Вт

Обороти на празен ход с електроника 2000–5200 мин-1

Обороти на празен ход без електроника 6300 мин-1

Диаметър на циркулярния диск 160 мм

Ъглов диапазон -1° до 47°

Дълбочина на разреза 0–55 мм

Дълбочина на разреза 45° 0–43 мм

Разстояние при рязане до стената Мин. 12 мм

Тегло 4,5 кг

Съдържание на поръчката Каталожен 
номер

Потъващ циркуляр TS 55 REBQ-Plus-FS 230V  + HW циркулярен 
диск с фини зъби W48, водеща шина FS 1400/2, защита от  
зачепване, прозрачно прозорче, инструмент за обслужване,  
в SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561580

Потъващ циркуляр TS 55 REBQ-Plus 230V  + HW циркулярен 
диск с фини зъби W48, защита от зачепване, прозрачно  
прозорче, инструмент за обслужване, в SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561551

Потъващ циркуляр TS 55 RQ-Plus 230V  + HW универсален 
режещ диск W28, защита от зачепване, прозрачно прозорче,  
инструмент за обслужване, в SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561579

Сега едно още  
по-добро рязане. 
Със система.
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Циркулярни дискове ще намерите на  
www.festool.bg

>>> Сканирай 
и виж продукто- 

вото видео!

 Принадлежности  Съдържание на поръчката Каталожен  
номер

1 Модул CMS-MOD-TS-55-R вкл. Потъващ циркулярен трион TS 55 REBQ-Plus 570282
2 Комбиниран ъгломер FS-KS 491588
3 Възвратна блокировка, FS-RSP 491582
4 Предпазител FS-AW 489022
5 Паралелна странична опора FS-PA 495717
6 Разтегателна маса ST  Максимална широчина на рязане при надлъжно рязане 830 мм 492100
7 Водещи шини могат да бъдат поръчани в размери от 800 мм до 5000 мм. 

Повече информация на www.festool.bg
8 Паралелна странична опора PA-TS 55 двустранно воден успореден ограничител, може да се използва 

и като разширение на масата, максимална ширина на обработвания материал 100 мм
491469

9 Лостова стяга FS-HZ 160 491594
10 Покритие ABSA-TS 55 за по-добро прахоизсмукване, може да се използва 

и като ограничител за неудобни фуги
491750

11 Затягащи елементи MFT-SP 488030
12 MFT Мултифункционална маса с плоскост с отвори и сгъваеми крака 495315
13 CLEANTEX CTM 26  За повече прахосмукачки виж www.festool.bg 583848

Защита срещу зачепване SP-TS 55 R за рязане без зачепване 499011

www.festool.bg



Оригиналните продукти на Festool са с удължена 
три годишна гаранция и пълен сервиз. Повече  
информация на www.festool.bg

Надписът «Произведено в Германия» стоящ  
върху нашите продукти – гарантира инструменти 
за най-високи изисквания. 
Повече информация на www.festool.bg

Връщане на стари инструменти, рециклиране,  
предотвратяване на замърсяването. За една  
по-чиста околна среда.
Повече информация на www.festool.bg

Тултехник Системс ЕООД
Бул. Христофор Колумб No 9
1592 София
Тел.: 00359-2-9600 742
Факс: 00359-2-9600 743
E-mail: office@festool.bg

Правото за правене на изменения и допускане на грешки  
е запазено. Всички изображения са необвързващи. Изготвено за  
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen, 04/2012

www.festool.bg

Търговец Festool
TS 55 R
Валидно от април 2012

Каталожен номер 62034




