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Nové ruční kotoučové pily HK 55 a HK 85

Obě nové ruční kotoučové pily HK 55 a HK 85 dokazují díky 
možnosti použití se systémem kapovací a vodicí lišty svou mno-
hostrannost v oblasti dřevostaveb. Se silnými motory pro maximální 
řezný výkon a rychlý postup práce jsou koncipované pro univerzální 
použití v dílně, na stavbě a na montáži.

„Festool představuje s ručními kotou
čovými pilami HKC 55, HK 55 a HK 85 
novou, výkonnou generaci pil s kyvným 
krytem – s flexibilním systémem kapova
cí lišty,“ prohlašuje produktový manažer 
firmy Festool Boris Seyfried. Také nej
nověji vyvinuté výrobky HK 55 a HK 85, 
které zapadají do koncepce akumuláto
rové ruční okružní pily HKC 55 s novou 
kapovací pilou FSK, která byla uvede
na na trh v první polovině roku 2015, 
se vyznačují rozsáhlou kompatibilitou: 
všechny tři ruční kotoučové pily lze po
užívat s kapovací lištou. Rychlouzávěr 
umožňuje rychlé spojování a odpojování 
okružní pily a kapovací lišty. Obzvláště 
praktický je dorazový systém s pevným 
dorazovým kolíkem a nastavitelným 
úhlovým dorazem pro úhlové řezy od 0° 
do 60° v obou směrech. Gumový pásek 
integrovaný v kapovací liště vrací ruční 
kotoučové pily automaticky do výchozí 
polohy. Díky tomu lze rychle a přesně 
opakovat zkracovací řezy. Navíc je mož
né v kombinaci s vodicí lištou Festool 
bezpečně a naprosto přesně řezat des
kové materiály. 

HK 55 – univerzální 

Model HK 55 s 1 200 W a výkonovou 
elektronikou je koncipovaný jako mnoho
stranná pila s kyvným krytem pro sériové 
řezy s kapovací a vodicí lištou. Spektrum 
funkcí zahrnuje navíc nastavení hloubky 
řezu v rozsahu 0–55 mm s funkcí za
noření a nastavení pokosového úhlu až 
50°. Bezpečnostní rychlobrzda a řešení 
vodicího klínu zajišťuje u HK 55 maximál

ní bezpečnost. S vodicím klínem jsou 
bez problémů a bezpečně 

možné dokonce 

i ponor né řezy, protože je integrovaný 
v pružně uloženém ochranném krytu. 
Zejména u podélných řezů zabraňuje 
vodicí klín zablokování pilového kotouče.

HK 85 – výkonná
 
Rychlý postup práce i při podélných 
řezech do masivního dřeva zaručuje vý
konný 2 300W motor nové HK 85. Ještě 
mnohostrannější použití umožňuje mož
nost přestavby ruční kotoučové pily na 
drážkovací frézku pro příčné a podélné 
drážky. Díky šířce frézování od 16 do 
25 mm a hloubce frézování maximál
ně 35 mm lze jednoduše a efektivně 

vytvářet příčné a podélné drážky, 
například pro zákrytová prk

na nebo trámové záklopové 
stropy a stěny. HK 85 je vy
bavená nastavením hloubky 

Nová pila 
s kyvným krytem HK 55 od firmy Festool

Ruční kotoučová pila HK 55 s kapovací lištou FSK představuje optimální kombinaci 
pro precizní a přesně opakovatelné kapovací řezy
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řezu 0–85 mm s funkcí zanoření a nastavením pokosového 
úhlu až 60°. Kvůli většímu komfortu a větší bezpečnosti při 
nařezávání je HK 85 – stejně jako HK 55 – vybavena dálko
vým ovládáním kyvného krytu. Kyvným krytem lze pohybovat 
dozadu pomocí páčky na vnitřní straně nářadí. To umožňuje 
volný výhled na pilový kotouč a jednoduché nařezávání i u po
kosových řezů.

Spolehlivá jistota

Díky robustním součástem z hořčíku a výkonným motorům 
je nářadí zkonstruované pro každodenní použití v dílně a na 
stavbě. Ještě větší jistotu zaručují služby balíčku SERVICE 
allinclusive, jako například „3letá generální záruka“, v rámci 
které jsou opravy zdarma, včetně dílů podléhajících rychlému 
opotřebení. 

Obsah dodávky podle potřeby

V závislosti na požadavku může být obsah dodávky nových 
ručních kotoučových pil různý. Ruční kotoučová pila HK 55 je 
dostupná v Systaineru a lze ji volitelně kombinovat s vhodnou 
kapovací nebo vodicí lištou. Model HK 85 se standardně do
dává s paralelním dorazem v kartonu nebo v Systaineru a může 
být doplněný o vhodnou kapovací nebo vodicí lištu. „Festool 
u svého sortimentu pil kombinuje kompetentnost rozšiřující se 
po desetiletí s jedinečnou robustností, přesností a efektivitou. 
Těmto nárokům plně vyhovují i naše nové pily s kyvným krytem,“ 
zdůrazňuje produktový manažer firmy Festool Boris Seyfried. 

Nové ruční kotoučové pily HK 55 a HK 85 lze obdržet ve 
specializovaných prodejnách od září 2015. Další informace 
na www.festool.cz/drevostavby.

S přesným nastavením hloubky
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Jak si neuříznout ostudu.
Systém řezání pro dřevostavby.

V roce 1930 jsme měli jen jednu pilu. Ale už to byla pila s kyvným 
krytem. Dnes nabízí Festool ideální řešení prakticky pro každý druh 
použití. Ať se jedná o ruční okružní, přímočarou, tesařskou řetězovou 
nebo ponornou pilu – všechny splňují každodenní výzvy, které je nutné 
zvládat při budování podkroví, rekonstrukci střech, stavbě dřevěných 
domů a zhotovování fasád nebo třeba při výrobě schodišť. A v případě 
potřeby také v akumulátorovém provedení. Novinkou jsou tři nové 
ruční okružní pily HKC 55, HK 55 a HK 85 s vodicí nebo kapovací 
lištou, které se jen tak něco nevyrovná. 

NOVINKY: okružní pily HKC 55, HK 55 a HK 85
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