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technologie – inzerce

Nový kapovací systém od firmy Festool:
mobilní, přesný a efektivní

Firma Festool rozšiřuje svůj aktuální program 18V akumulátorového 
nářadí o nový kapovací systém – novou akumulátorovou okružní 
pilu HKC 55 s novou kapovací lištou FSK, který se vyznačuje 
přesnou prací se dřevem bez závislosti na elektrické síti. 

K mobilitě pily HKC 55 přispívá kromě vysoce výkonného 
5,2Ah akumulátoru vyvážené rozložení hmotnosti a práce 
s novou kapovací lištou FSK. Bezuhlíkový motor EC-TEC 
v kombinaci s 18V lithium-iontovým akumulátorem posky-
tuje maximální řezný výkon a umožňuje rychlý postup prá-
ce. Celkově optimální, mobilní kapovací systém pro přesné 
řezy – zejména při práci na lešení a na střeše. Rychlouzávěr 
umožňuje rychlé spojování a odpojování okružní pily a kapo-
vací lišty. Kapovací lišta je vybavená dorazovým systémem, 
který umožňuje opakované úhlové řezy od 0° do 60° v obou 
směrech. Nová akumulátorová okružní pila je mimořádně 
mnohostranná, protože se kromě toho hodí na osvědčenou 
vodicí lištu Festool. Díky kombinaci jednoduchého nastavení 
hloubky řezu v krocích po jednom milimetru a přídavné funkci 
zanoření lze snadno, pohodlně a přesně provádět také po-
norné řezy s přednastavenou hloubkou řezu. 
Firma Festool obvyklým způsobem zohlednila při vývoji as-
pekt ergonomie také u nové pily HKC 55. Robustní a záro-
veň lehké díly z hořčíkové slitiny přispívají k malé hmotnosti. 
Vyvážené těžiště kromě toho zabezpečuje při mobilním po-
užití na stavbě práci bez únavy. 
Pro maximální řezný výkon a zároveň vysokou kvalitu řezu na-
bízí Festool tři nové pilové kotouče, speciálně přizpůsobené 
pro HKC 55. 

Novou okružní pilu lze 
obdržet jako atraktiv-
ní startovací soupra-
vu s akumulátory, 
nabíječkou a pří-

slušenstvím. 
 

Pro řemeslné provozy, které již s akumulátorovým progra-
mem Festool pracují, doporučujeme základní variantu se 
samotným nářadím v Systaineru. Lze tak používat stávající 
akumulátory a nabíječky. Pro HKC 55 platí samozřejmě také 

všechny služby balíčku SERVICE all-inclusive – také 
pro dokoupené akumulátory a nabíječky. 

Nový kapovací systém HKC 55 
lze zakoupit ve specializo-

vaných prodejnách. 
Další informace 

k nové pile naj-
dete na www.

festool.cz/hkc.

Nová akumulátorová okružní pila 
HKC 55 s novou kapovací lištou FSK

Vyvážené těžiště pily HKC 55 zabezpečuje při mobilním použití 
na stavbě práci bez únavy

http://www.festool.cz/hkc
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Přinést. Nasadit. Čistě uříznout.
Nový kapovací systém – akumulátorová okružní pila 
HKC 55 s lištou FSK

Aktuální program 18V akumulátorového nářadí se rozšířil o nový kapovací 
systém, který je nezávislý na elektrické síti. Okružní pila HKC 55 má vysoce 
výkonný 5,2 Ah lithium-iontový akumulátor, bezuhlíkový motor EC-TEC 
poskytuje maximální řezný výkon a rychlou práci. Kapovací lišta umožňuje 
opakované úhlové řezy od 0° do 60° v obou směrech. V krocích po jednom 
milimetru lze přesně provádět ponorné řezy s přednastavenou hloubkou 
řezu. Spojení okružní pily s lištou zajišťuje rychlouzávěr. Kapovací systém 
je ideální při práci na lešení a na střeše. Zavolejte svému poradci FESTOOL 
nebo navštivte stránky www.festool.cz
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VYBERTE SI SVOU  
OBLÍBENOU TLOUŠŤKU!
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Nábytkové hrany přesně  
dle Vašich požadavků

dub rijiji eka světlý S 3166 MX

jasan verona tmavý S 3159 WG

bodega S 3161 WG

Nábytkové hrany vyrobené ABS technologií 
– dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám. 

Kolekce                      špičkové ABS hrany za skvělé ceny  
od výrobce                      Industry Group. 

Více informací na www.hranyabs.cz
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