Akumulátor s Bluetooth®
je součástí dodávky.

Přesné dělicí řezy bez prachu.
Nový akumulátorový dělicí systém
s ručním vedením DSC-AGC 18 FH.
Zdravější a efektivnější práce
›› Bezprašné řezání minerálních materiálů ve vnitřním prostoru šetří
zdraví – díky krytu odsávání se více než 95 % vznikajícího prachu
odvádí přímo k mobilnímu vysavači.
›› Úspora času díky akumulátoru s Bluetooth®, který při zapnutí nářadí
automaticky spustí spárovaný mobilní vysavač CLEANTEC
Přesné řezy v ruce
›› Kryt odsávání umožňuje volný výhled na místo řezu – pro přesnou
práci podle nárysu
›› Kryt odsávání lze při řezání blízko okraje jednoduše otevřít směrem
dopředu
Robustní a bezpečná investice i do budoucna
›› Zapouzdřený motor a zalitá elektronika zabezpečují odolnost vůči
prachu
›› Bezúdržbový, bezuhlíkový motor EC-TEC
›› Kompatibilní s akumulátory a nabíječkami Festool 18 Volt-System

Kompletní zabezpečení díky rozsáhlým
servisním službám Festool SERVICE.
Více informací na
www.festool.cz

Nářadí pro nejnáročnější

Čisté výsledky řez za řezem.

02 PŘESNÉ ŘEZY V RUCE
Volný výhled na nárys díky
otevřené konstrukci krytu
odsávání.

04 ČASOVĚ ÚSPORNÁ PRÁCE
Akumulátor s Bluetooth®
automaticky spustí spárovaný
mobilní vysavač CLEANTEC.

03 ZDRAVÁ A ČISTÁ PRÁCE
Kryt odsávání přivede ≥ 95 %
prachu přímo do připojeného
mobilního vysavače.

Technické údaje

Příslušenství

Cena v Kč*

Obj. číslo

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

Deska stolu TP-DSC-AG 125 FH
chrání povrch při dělení před eventuálním
oděrem, pro upevnění na vodicí desku
krytu odsávání, rozměry (D x Š x V)
195 x 103 x 14 mm

376,00

200002

Příruba BF-DSC-AGC M14
pro závit vřetena M14, zadní upínací
příruba, pro upnutí dělicího kotouče,
upínání 22,2 mm

200,00

204121

Upínací matice UF-AG M14
pro kotouče o Ø 125 mm, přední upínací
matice, pro upnutí dělicího kotouče,
upínání M14

217,00

769018

Akumulátorový dělicí systém s ručním vedením DSC-AGC 18 Li 5,2 EBI-Set

Klíč KF-AG
pro povolení upínací příruby

178,00

769040

2x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6, kryt odsávání (namontovaný), diamantový dělicí kotouč ALL-D125
PREMIUM, deska stolu TP-DSC-AG 125 FH,
přídavná rukojeť VIBRASTOP, upínací
matice UF-AG M14, příruba BF-DSC-AGC
M14, klíč KF-AG, v Systaineru SYS 3 T-LOC

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

302,00

769620

Napětí akumulátoru (V)

18

Volnoběžné otáčky (min-1)

4.500–8.500

Ø kotouče (mm)

125

Odstup na straně (mm)

23

Odstup vpředu (mm)

16

Hloubka řezu (mm)

27

Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)

36/27

Závit vřetena/příruba

M14

Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)

5,2

Hmotnost s Li-Ion (kg)

3,2

Rozsah dodávky

Cena v Kč*

Obj. číslo

Akumulátorový dělicí systém s ručním vedením DSC-AGC 18-125 Li EB-Basic
bez akumulátoru, bez nabíječky, kryt
odsávání (namontovaný), diamantový
dělicí systém ALL-D125 PREMIUM,
deska stolu TP-DSC-AG 125 FH, přídavná
rukojeť VIBRASTOP, upínací matice
UF-AG M14, příruba BF-DSC-AGC M14,
klíč KF-AG, v Systaineru SYS 3 T-LOC

10.873,00

17.502,00

575759

575346

* Plus DPH | Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit.
Značka Bluetooth® a loga jsou registrované značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a v rámci
licence je používá společnost TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a tedy Festool.
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01 ŘEZY BLÍZKO OKRAJE
Kryt odsávání lze pro práci blízko
okraje jednoduše otevřít dopředu.

