Robustní řešení pro dělení a broušení.
Nová akumulátorová úhlová bruska AGC 18.
Robustní, výkonná a s dlouhou životností
›› Odolná vůči prachu díky zapouzdřenému motoru a zalité elektronice
›› Výkonný, bezuhlíkový a tedy bezúdržbový motor EC-TEC
›› Kompatibilní s akumulátory a nabíječkami systému Festool systému 18 V
Bezpečná práce přizpůsobená materiálu
›› Plynule regulovatelné otáčky od 4 500 do 8 500 ot/min
›› Bezpečná práce díky pozvolnému rozběhu, elektronické ochraně před
přetížením, brzdě motoru a ochraně proti opětovnému spuštění
Nejlepší ergonomie
›› Optimální manipulace díky ergonomické konstrukci
›› Velmi klidný chod a nepatrné vibrace díky oddělení motoru a krytu

Záruka all-inclusive
Vaše plus z hlediska výkonu.
Po zaregistrování budete mít své nové nářadí
první tři roky kompletně zabezpečené.*

*Záruka all-inclusive platí pro veškeré nářadí Festool zaregistrované do 30 dnů od zakoupení.
Platí záruční podmínky Festool, do kterých lze nahlédnout na www.festool.cz/sluzby

Nářadí pro nejnáročnější

Výkonná a velmi robustní

01 ODOLNOST PROTI PRACHU
Zapouzdřený motor a zalitá
elektronika jsou bezpečně
chráněné proti prachu.

02 PRÁCE PŘIZPŮSOBENÁ
MATERIÁLU
Plynule regulovatelné otáčky
od 4 500 do 8 500 ot/min.

Obrázek neodpovídá rozsahu dodávky – dělicí kotouč a ochranný kryt pro dělení nejsou
součástí dodávky.

Technické údaje

Příslušenství

Napětí akumulátoru (V)

18

Volnoběžné otáčky (min-1)

4 500–8 500

Ø kotouče (mm)

125

Závit na vřetenu

M14

Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)

5,2

Hmotnost s Li-Ion (kg)

2,7

Rozsah dodávky

Cena v Kč*

Obj. číslo

Akumulátorová úhlová bruska AGC 18-125 Li EB-Basic
bez akumulátoru, bez nabíječky, ochranný
kryt SH-AGC 18-125, rychloupínací matice
QRN-AGC 18 M14, příruba BF-AGC M14,
kolíkový klíč KF-AGC 18, přídavná rukojeť
VIBRASTOP, v Systaineru SYS 2 T-LOC

7.991,00

575343

Akumulátorová úhlová bruska AGC 18-125 Li 5,2 EB-Plus
2x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6, ochranný kryt SH-AGC 18-125,
rychloupínací matice QRN-AGC 18 M14,
příruba BF-AGC M14, kolíkový klíč KF-AGC
18, přídavná rukojeť VIBRASTOP,
v Systaineru SYS 2 T-LOC

14.620,00

575344

* Plus DPH | Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit.

Cena v Kč*

Obj. číslo

Dělicí kotouč WS D 125/10
mimořádně tenký dělicí kotouč na ocel
a ušlechtilou ocel, průměr 125 mm,
10 ks v balení

944,00

204902

Dělicí kotouč WS D115/10
mimořádně tenký dělicí kotouč na ocel
a ušlechtilou ocel, průměr 115 mm,
10 ks v balení

839,00

204903

Diamantový dělicí kotouč ALL-D 125
PREMIUM
univerzální použití, průměr 125 mm,
šířka řezu 2 mm, výška segmentů 10 mm

1.883,00

769154

Diamantový dělicí kotouč C-D 125
PREMIUM
na beton, průměr 125 mm, šířka řezu
2,2 mm, výška segmentů 10 mm

2.205,00

769158

Diamantový dělicí kotouč TL-D125
PREMIUM
pro řezání dlaždic, střešních tašek a betonových střešních tašek, průměr 125 mm,
šířka řezu 1,2 mm, výška segmentů 10 mm

1.249,00

769162

Ochranný kryt pro dělení TSH-AGC 18-125
pro dělení s dělicími kotouči o Ø 125 mm

734,00

203378

Ochranný kryt SH-AGC 18-125
pro broušení s lamelovými kotouči
a hrubovacími kotouči o Ø 125 mm

223,00

203384

Přídavná rukojeť AH-M8 VIBRASTOP
přídavná rukojeť s tlumením vibrací,
upínání M8

302,00

769620

Příruba BF-AGC M14
pro kotouče o Ø 125 mm, zadní upínací
příruba, pro upínání brusných nástrojů,
upínání 22,2 mm

200,00

204119

Rychloupínací matice QRN-AGC 18 M14
pro kotouče o Ø 125 mm, přední upínací
matice, pro upínání brusných nástrojů,
upínání M 14

655,00

204927

Kolíkový klíč KF-AGC 18
pro povolování upínací matice

608,00

204929

CZ/cz 68800

04 ČASOVĚ ÚSPORNÁ PRÁCE
Zaaretovatelné vřeteno
a rychloupínací matice pro
rychlou výměnu kotouče.

03 PŘESVĚDČIVÁ ERGONOMIE
Konstrukce je důsledně
navržená pro optimální ovládání
při dělení. Pro mimořádně klidný
chod a malé vibrace jsou motor
a kryt navzájem oddělené.

