
Endnu mere præcis. 
Den bedste dyksav, vi nogensinde har bygget.

Dyksav TS 55 R

2012_DK_dk_Folder_TS55.indd   1 25.01.12   13:13



2012_DK_dk_Folder_TS55.indd   2 25.01.12   13:13



3www.festool.dk

Det ultraflade, plane hus med indvendigt monteret udsugningsstuds gør denne maskine helt unik. 
Takket være det gennemtænkte design kan man save tæt til kanten i en afstand af bare 12 mm  
fra væggen. TS 55 R kan udstyres med skueglas og overfladebeskytter, hvilket giver endnu bedre 
kontrol og perfekte resultater. 

Den nyudviklede spaltekniv er ligeledes en fremragende detalje. Den går ned bagved savklingen, 
står for sikkerhed og gør det muligt at placere saven præcist i allerede eksisterende snitfuger. 
Sidst men ikke mindst kan nævnes den avancerede vinkelindstilling og den dobbelte skala til ind-
stilling af skæredybden. Det sikrer større præcision og nem betjening. 

Alt i alt en TS 55, som tydeligvis er og bliver en TS 55, men som yder betydeligt mere på  
alle områder.

Større fleksibilitet. Bedre kontrol. 
Endnu mere præcis. Tro over for princippet perfektion.
Den nye TS 55 R. Den bedste dyksav, vi nogensinde har bygget.

Sägehexe AAU 50 fra Festo: 
Den første med universalmotor

Festos første rund- og dyksav  
AS-70 kommer på markedet

AXF 45, AXF 55:  
De første dyksave fra Festo

Milesten:  
Opfindelse af føringsskinnen

Afmærkning = snitkant:  
ATF 55 gør det muligt

Flossefri savning i begge sider: 
TS 55 med overfladebeskytter

Perfektion: 
TS 55 R 
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Nydefineret klassiker. 
Endnu flere anvendelsesmuligheder.

 X Skæring af fuger i gulve, lofter og døre fra 12 mm
 X Hurtig fremstilling af skyggefuger med en bredde på mellem 12 og 46 mm –  

med skyggefugeanslaget (fås som tilbehør)
 X Bearbejdning af forskellige materialer, f.eks. gips- og byggeplader,  

kunststoffer såsom plexiglas eller ikke-jernmetaller såsom aluminium
 X Udskæringer i døre eller køkkenbordplader
 X Hurtigt klar til ethvert krav – savklingerne udskiftes hurtigt og nemt med FastFix

Den nye fjedermonterede spaltekniv går ned  
bagved savklingen og er nem at placere i en  
eksisterende snitfuge, f.eks. hvis føringsskinnen 
er blevet flyttet.

Vinklerne 0° og 45° kan vælges direkte ved hjælp af stoppunkter.  
Underskæring er nu også mulig med den udvidede indstillingsmulighed  
fra -1° til 47°.
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Let at aflæse og indstille: Den dobbelte  
skæredybdeskala til arbejde med og  
uden føringsskinne. Med ekstra stor skrift  
og mulighed for finindstilling.

Bedste arbejdskvalitet: Vil man have perfekte flossefri snit, skal man bruge føringsskinnen.  
TS 55 R fastgøres til føringsskinnen med de indstillelige føringsbakker uden brug af værktøj og 
løber helt uden spillerum på skinnen.

Fremragende fremføringshastighed: op til 5 m i minuttet uden at blokere.  
Omdrejningstallet kan vælges frit og holdes konstant af MMC elektronikken.  
Blød opstart, temperatur- og overbelastningsbeskyttelse. Den trepunkts- 
monterede motor står for lang levetid og hurtigbremsen for sikkerhed.

For at opnå perfekte udskæringer, f.eks.  
i køkkenbordplader, skal der saves præcist på  
afmærkningen. Det gennemsigtige skueglas  
giver desuden perfekt udsyn til slutmarkeringen, 
f.eks. i hjørner.

Overfladebeskytteren er nem at montere og kan udskiftes med det gennemsigtige skueglas 
uden værktøj. Brug af overfladebeskytter og føringsskinne giver flossefri snit i begge sider. 

Flossefri snit

Snit med føringsskinne med overfladebeskytter

Snit med føringsskinne uden overfladebeskytter

Høj gennemtrækskraft

 Fremførings-
hastighed  
uden at blokere. 
[m/min]

Træsort: Fyrretræ 40 mm, kilde: Festool forsøgslaboratorium
Normal fremførings-
hastighed

Konkurrenter

www.festool.dk
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Adapter: Får støvsugerslangen til at glide perfekt.

Smigvinkel: Til direkte overførsel af vinkler til arbejdsemnet.

Compact Modul System: Forvandler den mobile dyksav til  
en stationær rundsav.

Stopbeslag: Holder dyksaven sikkert i sporet og fungerer  
som stop.

Parallelanslag: Ideel til små serier med samme mål.

Tekniske data TS 55 R

Optagen effekt 1200 W

Omdrejningstal i tomgang med elektronik 2000–5200 min-1

Omdrejningstal i tomgang uden elektronik 6300 min-1

Savklinge-diameter 160 mm

Vinkelområde -1° til 47°

Skæredybde 0–55 mm

Skæredybde 45° 0–43 mm

Savning ”tæt på væg” Min. 12 mm

Vægt 4,5 kg

Leveringsomfang Artikel nr.

Dyksav TS 55 REBQ-Plus-FS 230V  + HW fintands-savklinge 
W48, føringsskinne FS 1400/2, overfladebeskytter, skueglas,  
betjeningsværktøj, lev. i SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561580

Dyksav TS 55 REBQ-Plus 230V  + HW fintands-savklinge W48, 
overfladebeskytter, skueglas, betjeningsværktøj,  
lev. i SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561551

Få et bedre snit. 
Med system.
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Savklinger findes på 
www.festool.dk

>>> Scan og se 
produktvideoen!

 Tilbehør  Leveringsomfang Artikel nr.

1 Modul CMS-MOD-TS-55-R inkl. dyksav TS 55 REBQ-Plus 570282
2 Vinkelenhed FS-KS 491588
3 Stopbeslag FS-RSP 491582
4 Adapter FS-AW 489022
5 Parallelanslag FS-PA 495717
6 Rullebord ST  Maks. snitbredde ved afkortning 830 mm 492100
7 Føringsskinner fås i størrelserne 800 mm til 5000 mm. 

Yderligere informationer på www.festool.dk
8 Parallelanslag PA-TS 55 Kan monteres på begge sider, kan også anvendes som sideland, 

maks. emnebredde 100 mm
491469

9 Én-hånds-tvinge FS-HZ 160 491594
10 Afskærmning ABSA-TS 55 Giver bedre støvudsugning, kan også anvendes som skyggefugeanslag 491750
11 Spændeelementer MFT-SP 488030
12 MFT Fleksibelt bord med hulplade og klapben 495315
13 CLEANTEX CTM 36 E DK  Flere støvsugere på www.festool.dk 584001

Overfladebeskytter SP-TS 55 R til flossefri snit 499011

www.festool.dk
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myFestool-services: Originale produkter fra  
Festool med garantiforlængelse til 3 år og omfattende  
serviceydelser. Yderligere informationer på  
www.festool.dk

Vort værktøj står for ”Made in Germany” –  
det garanterer værktøj til de højeste krav. 
 Yderligere informationer på www.festool.dk

Returnering af brugte maskiner, genbrug,  
affaldsminimering. Af hensyn til miljøet.
Yderligere informationer på www.festool.com

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

repræsenteret ved:

Tooltechnic Systems ApS
Postboks 1242
2300 København S
Danmark

Leveringsadresse
Stenåldersgatan 3
SE-213 76 Malmø
Sverige
Tel. 44 84 20 24
Fax 44 84 20 44
E-mail: info-dk@tts-festool.com

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Afbildningerne er uforpligtende.  
Udarbejdet for TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, D-73240 Wendlingen, 04/2012

www.festool.dk

Forhandler Festool
TS 55 R
Gælder fra april 2012

Artikel nr. 62040
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