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KAPEX KS 120: 
Uciosarka przesuwna, która 
zasługuje na nazwę Festool

Narzędzia spełniające 
najwyższe wymagania
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KAPEX KS 120: pierwsza uciosarka przesuwna Festool

Wreszcie możemy oddać do Państwa rąk uciosarkę, 
która łączy wysoką efektywność cięcia z kompaktową 
budową i niewielkim ciężarem. Jednocześnie zapewnia 
ona precyzję, jakiej potrzebują Państwo dla uzyskiwania 
doskonałych rezultatów w swojej pracy. Pilarka  
ta jest przy tym wyposażona w tak ciekawe  
rozwiązania, że zachwycają one każdego  
profesjonalnego użytkownika. Przekonajcie  
się Państwo sami!

Większa efektywność cięcia, mniejszy ciężar



Niewielki 
ciężar

Poręczny  
format

Dodatkowa 
regulacja  
precyzyjna

Laser wyświetlający 
dwie linie

Bardzo 
wysokie 
materiały

Bardzo szerokie 
materiały

Wysoka precyzja Wysoka efektywność cięciaKompaktowa budowa

Większa efektywność cięcia, mniejszy ciężar
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Ekstraklasa w każdym calu

Współpracuje z kątownikiem 
nastawnym
Za pomocą kątownika nastawnego 
przenoszą Państwo bezbłędnie kąt 
wewnętrzny lub zewnętrzny na 
KAPEX i obrabiany materiał. 

Jest wiele powodów, dla których warto 
zdecydować się na KAPEX: to zarówno 
jej jakość, jak i pomocne funkcje, a 
także wyróżniająca efektywność cięcia. 
Wszystkie te zalety składają się na 
absolutnie wyjątkowe narzędzie z 
doskonałą koncepcją i wykonaniem - aż 
do najmniejszego szczegółu.

Odkryjcie Państwo 17 cech szczególnych 
naszej uciosarki, które będą także Was 
wprawiały w entuzjazm!

KAPEX KS 120: przegląd wszystkich zalet

Wysokość cięcia 120 mm .
Uciosarka KAPEX posiada ustawienie 
specjalne, które umożliwia Państwu 
nawet wykonywanie uciosów listew o 
wysokości do 120 mm – szybko, 
pewnie i precyzyjnie.

Oszczędzająca miejsce i 
precyzyjna
Dzięki innowacyjnemu prowadzeniu 
za pomocą dwóch słupków prowa-
dzących z tyłu pilarki nic nie wystaje 
i piła tarczowa jest jeszcze precyzyj-
niej utrzymywana we właściwej 
pozycji. 

Szybkie blokowanie 
pochylenia tarczy
Ustawianie kąta pochylenia piły 
tarczowej odbywa się w KAPEX 
bardzo wygodnie od przodu. 
Należy po prostu zwolnić 
blokadę, ustawić właściwy kąt 
pochylenia i zablokować go – 
najprościej jak można ...

Łatwy transport
Dzięki blokadzie transporto-
wej, zaciskowi blokującemu, 
zwijaniu przewodu, jak 
również dobrze ukształtowa-
nym zagłębieniom uchwyto-
wym i ciężarowi tylko 21,5 kg 
KAPEX można przenosić 
zawsze tam, gdzie potrzeba.
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... z ustawieniem specjalnym dla wysokości 120 mm.
Ta specjalna pozycja blokowana zapadką sprawia, że KAPEX 
mimo swej kompaktowej budowy i małej piły tarczowej staje 
się naprawdę wielką uciosarką. Mogą nią Państwo przycinać  
listwy o wysokości do 120 mm, ustawione pionowo przy pro-
wadnicy lub wykończeniowe listwy sufitowe i profile wieńcowe 
w pozycji, w jakiej będą potem montowane – umożliwia to 
Państwu wolna przestrzeń z tyłu za kołnierzem.

Różnorodne możliwości zastosowania ...

Tak łatwo się to robi:
Wystarczy opuścić dźwignię w  
dół i zablokować maszynę. 
Blokadę można potem zwolnić 
poprzez wciśnięcie przycisku 
odblokowującego.

Dla wykonywania uciosów profili 
wieńcowych w „oryginalnej pozycji 
montażu” należy po prostu 
zamontować podparcie kątowe, 
krawędziowe. Przy użyciu tego 
akcesorium mogą Państwo pewnie 
przycinać profile o szerokości do 
168 mm - bez ich chybotania i 
przesuwania.

Większy komfort pracy dzięki inteligentnym  
rozwiązaniom
Przy częstym stosowaniu KAPEX szybko można przekonać 
się, jak kompleksowa i odpowiadająca praktycznym potrze-
bom jest koncepcja tej maszyny: nasze pomysłowe udo-
godnienia stają się dla Państwa cenną pomocą w pracy na 
co dzień. Zobaczycie Państwo sami:

Elektronika MMC
Pewność i komfort dzięki 
preselekcyjnemu wyborowi 
prędkości obrotowej, łagodnemu 
rozruchowi, utrzymaniu wybranej 
prędkości na stałym poziomie 
oraz zabezpieczeniu przeciążenio-
wemu i systemowi bezpieczeń-
stwa z szybkim hamulcem. 

Blokada zagłębienia tarczy
W celu nacinania rowków i 
wpustów wystarczy po prostu 
uruchomić blokadę zagłębienia 
tarczy i obracając pokrętło ustawić 
pożądaną głębokość cięcia.

Wysokość stołu = 
SYSTAINER
Stół KAPEX jest tak wysoki jak 
SYSTAINER Sys 1, można więc 
wygodnie kłaść na nim długie 
przedmioty przeznaczone do 
przycięcia. 

Dowolne prowadnice
Wyjątkowo wysokie, przesuwa-
ne prowadnice ustala się we 
właściwej pozycji za pomocą 
szybkiego zacisku. Można je 
także zdjąć lub uzupełnić 
własnymi szablonami do 
przykładania. 

Doskonała koncepcja całościowa

Korzyści dla Państwa 
Duża efektywność cięcia: do 120 mm
Różne możliwości stosowania
Mniej błędów w nastawianiu parametrów, mniej 
obróbki dodatkowej

•
•
•
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Takie są atuty KAPEX

KAPEX KS 120: szybko, łatwo i superprecyzyjnie

... dzięki lekkiej, kompaktowej budowie
KAPEX jest stworzona do szybkich zmian miejsca pracy. Bloka-
da transportowa, zacisk blokujący, możliwość zwijania przewo-
du i idealnie usytuowane zagłębienia uchwytowe sprawiają, że 
tę pilarkę z łatwością się transportuje. Uciosarka Festool zna-
komicie sprawdza się także w różnych miejscach jej stosowania 
dzięki kompaktowej budowie i prowadzeniu za pośrednictwem 
dwóch słupków prowadzących. Nic nie wystaje z tyłu, nic się do 
tyłu nie wysuwa.

Tak łatwo się to robi:
Ergonomiczne zagłębienie 
uchwytowe optymalnie umiesz-
czone przy znajdującym się z tyłu 
miejscem do zwijania przewodu 
zapewnia Państwu pewne i 
wygodne przenoszenie uciosarki. 

Blokada transportowa ustala 
głowicę pilarki w pozycji opusz-
czonej, zacisk blokujący zapobie-
ga jej niepożądanemu wysunięciu 
się.

Na miejscu pracy uciosarkę 
KAPEX można ustawić bezpośred-
nio przy ścianie - narzędzie to jest 
wyjątkowo oszczędne, jeśli chodzi 
o zajmowane miejsce. Umożliwia 
to prowadzenie uciosarki za 
pośrednictwem dwóch słupków z 
prętami prowadzącymi skierowa-
nymi do przodu. 

... dzięki systemowi FastFix wymiany piły tarczowej 
FastFix .
Im wygodniejsza i szybsza wymiana piły tarczowej, tym moż-
na lepiej pracować w sposób dostosowany do różnych mate-
riałów. Taka praca oszczędza Państwu czas i pieniądze! Dlate-
go uciosarka KAPEX została wyposażona w system FastFix 
szybkiej wymiany pił tarczowych, który pozwala na jej bły-
skawiczne przezbrajanie. I tak mogą Państwo zawsze stoso-
wać optymalną piłę – dokładnie dobraną do materiału.

Tak łatwo się to robi:
Należy tylko obrócić przycisk 
FastFix: uruchomia to blokadę 
wrzeciona i blokuje włącznik/
wyłącznik.

Kołnierz bardzo łatwo odkręca się 
kluczem inbusowym.

Teraz mogą Państwo w bardzo 
wygodny sposób wymienić piłę 
tarczową na inną, optymalną do 
aktualnego zadania i kontynuo-
wać pracę narzędziem dostosowa-
nym do danego materiału.

Większa szybkość... Większa mobilność ...

Korzyści dla Państwa:
Prosta, szybka i bezpieczna wymiana piły tarczowej
Praca dostosowana do materiału
Oszczędzają Państwo czas i pieniądze

•
•
•

Korzyści dla Państwa:
Łatwy transport
Pilarkę można stosować w różnych miejscach pracy
Możliwość wykonywania dowolnych zadań!

•
•
•
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KAPEX KS 120: szybko, łatwo i superprecyzyjnie

... z laserem emitującym 2 linie
Uciosarka KAPEX posiada umiejętność specjalną: sama wska-
zuje Państwu bardzo dokładnie szerokość rzazu na obrabianym 
materiale. Nowatorski laser wbudowany w KAPEX, który emitu-
je dwie wiązki światła, umożliwia wygodne przykładanie mate-
riału do tarczy z lewej lub z prawej – a tym samym szczególnie 
proste i szybkie operacje robocze. 

Tak łatwo się to robi:
Laser dwupromieniowy mogą  
Państwo włączać i wyłączać 
zależnie od potrzeb. Po 30 
minutach przerwy w pracy 
następuje automatyczne 
wyłączenie lasera, aby go 
niepotrzebnie nie eksploatować.

Niezależnie, czy przyłożą Państwo 
obrabiany materiał z lewej, czy z 
prawej strony, laser dwupromie-
niowy pokaże Państwu bardzo 
dokładnie szerokość rzazu.

W razie potrzeby obie linie lasera 
można doregulować.

Większa precyzja ... Wyposażenie odpowiednie do potrzeb

Szybka i efektywna praca z systemem
Liczne elementy wyposażenia pozwalają na rozbudowanie 
uciosarki KAPEX do prawdziwego stanowiska pilarskiego. 
Dzięki prowadnicom do obcinania długich elementów, za-
opatrzonymi w skale pomiarowe i uzupełniające zderzaki, 
wykonywanie na przykład powtarzających się przekrojów 
staje się dziecinną igraszką.

Stół wielofunkcyjny MFT
Do pracy na stojąco: uciosarka 
KAPEX pasuje dokładnie do 
płyty perforowanej stołu MFT. 
Narzędzie mocuje się za 
pomocą zestawu elementów 
mocujących. 

Prowadnica do obcinania 
długich elementów
Prawdziwa oszczędność czasu: 
dzięki ustawionemu według 
zderzakowi przesuwnemu 
można przycinać obrabiane 
elementy dokładnie i w sposób 
powtarzalny na żądaną długość.

Docisk mocujący obrabiany 
przedmiot
Żadnego chwiania się, żadnego 
przesuwania: docisk jest 
optymalnie dostosowany do 
KAPEX i zapewnia pewne 
umocowanie materiału – z 
prawej lub z lewej strony. 

Podparcie kątowe, 
krawędziowe
Szybka praca bez konieczności 
obróbki dodatkowej: płynnie 
ustawiana specjalna prowadnica 
do profili wieńcowych i 
ukośnych listew utrzymuje 
wszystko dokładnie we 
właściwej pozycji. 

Korzyści dla Państwa: 
Precyzyjne zaznaczenie szerokości rzazu
Przykładanie materiału do tarczy z lewej lub z  
prawej strony
Szybka i precyzyjna praca

•
•

•
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Precyzja z systemem

Przegląd systemu i wyposażenia

KAPEX KS 120: ekspertka ds. uciosów

Dopasowywanie listew cokołowych i sufitowych o wysokości do 120 mm
Przycinanie na długość desek i paneli o wymiarach do 305 x 88 mm
Dopasowywanie profili wieńcowych o wysokości do 168 mm w 
„oryginalnej pozycji montażu”
Przycinanie poprzeczne kantówek i belek o grubości do 88 mm
Przycinanie poprzeczne elementów z metali nieżelaznych i tworzyw 
sztucznych
Dopasowywanie przekrojów po dwusiecznej kąta – bez potrzeby 
obliczania

•
•
•

•
•

•

Precyzyjne przekroje dzięki prowadzeniu uciosarki za pośrednictwem 
dwóch słupków prowadzących
System FastFix szybkiej wymiany piły tarczowej sprzyja pracy 
dostosowanej do materiału
Komfortowy sposób ustawiania kąta dzięki regulacji precyzyjnej
Bezbłędne przenoszenie kąta za pośrednictwem kątownika  
nastawnego i lasera emitującego dwie linie
Kompaktowa, lekka konstrukcja umożliwia wygodny transport 

•

•

•
•

•

Dane techniczne

Uciosarka przesuwna KAPEX KS 120

Zastosowania

Zalety

Pobór mocy
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
Średnica piły tarczowej
Głębokość cięcia przy 90°/90°
Głębokość cięcia przy 45°/90°
Głębokość cięcia przy 45°/45° (z lewej strony)
Głębokość cięcia przy 45°/45° (z prawej strony)
Specjalna głębokość cięcia przy 45°/90° (z prawej)
Cięcie po przekątnej profilu wieńcowego
Kąt pochylenia
Kąt skosu
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
Przyłącze do odsysania pyłu Ø
Ciężar

1600 W
1400 - 3400 min-1

260 mm
305 x 88 mm
215 x 88 mm
215 x 55 mm
215 x 35 mm
20 x 120 mm
168 mm
47°/47°
50°/60°
713 x 500 x 470 mm
27/36
21,5 kg

a b c d

7 Zderzak  
przesuwny

4 Podparcie kąto-
we, krawędziowe

2 Docisk 
mocujący 
obrabiany 
przedmiot

Prowadnica 
do obcinania 
długich  
elementów

6

5 Stół wielofunk-
cyjny

1 Kątownik 
nastawny

7 Zderzak  
przesuwny

4 Podparcie kąto-
we, krawędziowe

Prowad-
nica do 
obcinania 
długich 
elementów

6

3 Zestaw elemen-
tów mocujących
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KS 120 EB 230 V
KS 120 EB 230V-Set 
 

Wersja KAPEX KS 120

Zakres dostawy

Piła tarczowa uniwersalna HW Z 60, kątownik nastawny, docisk mocujący obrabiany przedmiot, narzędzie do obsługi
Piła tarczowa uniwersalna HW Z 60, kątownik nastawny, docisk mocujący obrabiany przedmiot, stół wielofunkcyjny  
MFT 800 Basic, 2 x prowadnica do obcinania długich elementów, 2 x podparcie kątowe, krawędziowe; zestaw elementów 
mocujących, narzędzie do obsługi

Nr zamów.

561283

561289

KAPEX KS 120 w systemie Festool

Pilarka ukośnica SYMMETRIC SYM 70:
lekka specjalistka od przycinania na długość 
listew szklanych, sufitowych i wykończeniowych.

COMPACT MODUL SYSTEM CMS:
uniwersalny system modułów do wykonywania 
przekrojów poprzecznych i wzdłużnych, który 
można uzupełniać o inne moduły robocze, jak 
frezarka, szlifierka taśmowa itd.

Stolikowe pilarki przesuwne PRECISIO  
CS 50 / CS 70:
mobilne uniwersalne ekspertki od przekrojów 
poprzecznych i wzdłużnych w zmieniających 
się zadaniach.

Optymalne do Państwa zastosowań

System wyposażenia

Objaśnienia/wymiary

Do przenoszenia kąta na uciosarkę; dwusieczna kąta generowana automatycznie, nie 
jest potrzebne wykonywanie obliczeń - dla kątów wewnętrznych i zewnętrznych; zawar-
ty w zakresie dostawy KS 120
Do ustalania obrabianych przedmiotów, może być stosowany z lewej lub z prawej stro-
ny; zawarty w zakresie dostawy KS 120
Do przykręcania KS 120 do stołu wielofunkcyjnego 

Do przykładania profili wieńcowych w pozycji ukośnej, służy także do mocowania pro-
wadnicy do obcinania długich elementów KA-KS 120, 1 podparcie kątowe, krawędziowe 
z rozszerzeniem stołu
Stół z płytą perforowaną i składanymi nóżkami, 725 x 1165 mm, do stosowania jako 
podstawa pod KS 120
Do układania obrabianych przedmiotów i precyzyjnego przycinania na wymiar na dłu-
gość; połączenie z KS 120 następuje za pomocą podparcia kątowego, krawędziowego 
494369; może być stosowana z lewej lub z prawej strony, całkowita długość  
1280 - 2070 mm, długość cięcia 380 - 2300 mm; zakres dostawy:zderzak przesuwny 
KA-AR, prowadnica, skala pomiarowa, nóżka i poprzeczka
Do dosuwania obrabianych przedmiotów do prowadnicy do obcinania długich elementów 
KA-KS 120, CS 70 KA i Basis KA 100/200; zawarty w zakresie dostawy prowadnicy do 
obcinania długich elementów KA-KS 120

Nr zamów.

494370 
 

494391

494693 

494369 
 

494694 

494354 
 
 
 

488560

2

3

4

Kątownik nastawny  
SM-KS 120 

Docisk mocujący obrabiany 
przedmiot KL-KS 120
Zestaw elementów  
mocujących SZ-KS 120
Podparcie kątowe,  
krawędziowe AB-KS 120 

Stół wielofunkcyjny  
MFT 800 BASIC
Prowadnica do obcinania 
długich elementów  
KA-KS 120 
 
 

Zderzak przesuwny KA-AR

 

 

 

 
 

Piły tarczowe

Objaśnienia/wymiary

HW 260x2,5x30 W 60, średnica 260, szerokość rzazu 2,5 mm 

HW 260x2,5x30 W 80, średnica 260, szerokość rzazu 2,5 mm 

HW 260x2,5x30 W 64, średnica 260, szerokość rzazu 2,5 mm 

HW 260x2,2x30 W 68, średnica 260, szerokość rzazu 2,2 mm

Nr zamów.

494604 

494605 

494606 

494607

Jakość

Piła tarczowa uniwersalna 

Piła tarczowa z zębem 
drobnym
Piła tarczowa specjalna do 
cięcia laminatów
Piła tarczowa specjalna 
do aluminium/tworzyw 
sztucznych

b

c

d

a

Do każdego zadania doskonała maszyna
Oprócz uciosarki KAPEX KS 120 Festool oferuje w zakresie półstacjonarnych pilarek także inne przodujące rozwiązania do tych zastosowań: pilarkę 
ukośnicę SYMMETRIC do przycinania listew, stolikowe pilarki przesuwne PRECISIO do cięcia poprzecznego i wzdłużnego oraz uniwersalny COMPACT 
MODUL SYSTEM do najróżniejszych prac. Wszystko w zgodzie z naszą ideą przewodnią: Narzędzia spełniające najwyższe wymagania

1

5

6

7
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Precyzyjne nacinanie 
wpustów
Dzięki płynnie nastawianej 
blokadzie zagłębienia tarczy 
mogą Państwo szybko i 
dokładnie nacinać wpusty. 
Wystarczy uruchomić dźwignię, 
obrócić regulator tak, by 
wskazywał właściwą głębokość 
wpustu, i już można zaczynać...

Imponująca efektywność cięcia

Wszelkiego rodzaju przekroje poprzeczne ...
Czy to deski, panele, dyle czy listwy – z KAPEX są Państwo 
przygotowani do każdego zadania w warsztacie lub czasie 
montaży w terenie. Efektywność cięcia, jaką zapewnia ta 
uciosarka przesuwna, jest znacznie wyższa niż można się 
spodziewać po jej kompaktowej budowie i tak małym cięża-
rze. Zobaczcie Państwo sami:

Wygodna obsługa
Osłonę ochronną odryglowuje 
się za pomocą dwustopniowego 
włącznika - podobnie jak zabez-
pieczającą blokadę włączenia 
może go obsługiwać zarówno 
osoba prawo-, jak i leworęczna.

Inteligentna wysokość stołu
Stół pilarki KAPEX ma dokładnie 
taką wysokość, jak SYSTAINER 
Sys 1, dzięki czemu w czasie 
prac na posadzce można 
wygodnie oprzeć o niego długie 
przycinane przedmioty.

Optymalnie dostosowane do KAPEX: oryginalne piły tarczowe Festool

Wybór właściwej piły tarczowej oszczędza Państwu 
czas i pieniądze, zapewniając satysfakcję

Uzyskują Państwo optymalną jakość cięcia, ponieważ piły 
tarczowe przeznaczone są specjalnie do konkretnych 
materiałów i zastosowań.
Odnoszą Państwo korzyść w postaci dłuższego okresu 
użytkowania pił tarczowych i dobrych możliwości ich 
ostrzenia
Państwa narzędzie pracuje spokojniej - wykazuje mniej 
wibracji i mniejszą głośność
Kod barwny ułatwia wybór właściwej piły tarczowej

•

•

•

•

Standardowe ustawienie maks. szerokość x wysokość [mm] 

Specjalne ustawienie maks. szerokość x wysokość [mm]

 305 x 88

90°/90° 

 60 x 120

 215 x 88

90°/45° 

40 x 120 z lew. 
 20 x 120 z pr.

196 x 88 z lew.
 152 x 88 z pr.

90°/50°
90°/60°

–

–

215 x 55 z lew.
 215 x 35 z pr.

45°/45°

–

–

Efektywność cięcia KAPEX:

 szerokość  
168

 szerokość  
168

Bez plątania się pod nogami
Możliwość nawijania przewodu 
zapewnia porządek i „bezpieczeństwo 
na drogach” w czasie transportu.

Wyraźne i czytelne skale
Wszystkie skale cechują się 
znakomitą czytelnością, są 
nieścieralne, a ich wskaźniki 
można nastawiać. Ustawianie 
obrotowego stołu w zakresie 
do 60° odbywa się łatwo i 
prosto za pomocą dźwigni 
zaciskowej. 

Wytrzymała i pewna .
Uciosarka przesuwna KAPEX jest 
jak stworzona do stosowana w 
trudnych warunkach miejsca 
budowy. Dzięki dużej powierzchni 
płyty stołu z odlewu ciśnieniowe-
go ze stopu magnezu wspartej na 
gumowych nóżkach stoi ona 
mocno i pewnie.

Pewne przykładanie  
obrabianego materiału
Wysokie, przesuwane i szybkomo-
cowane prowadnice umożliwiają 
precyzyjne przykładanie  
materiału w „oryginalnej pozycji 
montażu”oraz przymocowanie 
własnych szablonów do  
przykładania.

Odsysanie
Uciosarka KAPEX jest 
wyposażona w system 
odsysania pyłu i stożkowy 
króciec skutecznie chwytający 
wióry. Są one dokładnie 
odsysane tam, gdzie powstają.

(Widok od spodu)
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Elektronika MMC
Preselekcyjny wybór prędkości 
obrotowej, łagodny rozruch, 
system bezpieczeństwa z szybkim 
hamulcem i zabezpieczenie 
przeciążeniowe to zalety 
elektroniki MMC. Umożliwia ona 
Państwu pracę oszczędzającą 
narzędzie i odpowiednią do 
materiałów. 

Laser emitujący dwie  
dokładne linie
Niezależnie, czy przykładają 
Państwo obrabiany materiał do 
„rysy” z prawej, czy z lewej 
strony, dwa promienie lasera - 
dwie linie pokazują Państwu 
dokładnie szerokość rzazu, w 
istotny sposób ułatwiając pracę.

Ustawienie z dokładnością do 
milimetra
Dzięki mechanizmowi dokładnej 
regulacji kąta piły tarczowej jej 
pochylenie można ustawić od 
przodu z maksymalną precyzją.  
I tak w mgnieniu oka udają się 
nawet skomplikowane przekroje.

System FastFix wymiany piły
Szybka i wygodna wymiana pił 
tarczowych ułatwia Państwu 
przezbrajanie pilarki - tak 
oszczędzają Państwo czas i 
pieniądze.

Jeszcze w
ięcej szczegółów

 w
e-

w
nątrz prospektu

Prosta praca ...

... dzięki precyzyjnej regulacji kąta pochylenia oraz 
obrotowego stołu maszyny.
Piłę tarczową KAPEX można wychylać w obie strony do kąta 
47°, a stół obrotowy obracać w zakresie do 50° lub. 60°. Kąty 
pochylenia błyskawicznie się ustawia dzięki wygodnemu szyb-
kiemu blokowaniu oraz dzięki czytelnym skalom i precyzyjnie 
doregulowuje za pomocą mechanizmu regulacji precyzyjnej.  
W ten sposób uciosarkę można szybko ustawiać nawet do  
wykonywania uciosów po podwójnym skosie.

... z kątownikiem nastawnym i laserem dwupromieniowym
Kątownik nastawny dostarczany w specjalnym futerale wraz z 
maszyną umożliwia Państwu bezbłędne przenoszenie kątów 
wewnętrznych, względnie zewnętrznych na KAPEX - bez mie-
rzenia, bez liczenia, bez niedokładności. Dotyczy to także ką-
tów złożonych, gdyż dwusieczna kąta zostaje automatycznie 
wyznaczona przez kątownik nastawny.

Dokładne wyniki ...

Tak łatwo się to robi:
Wystarczy po prostu przyłożyć 
kątownik nastawny do kąta 
wewnętrznego lub zewnętrznego  
i odwzorować go. 

Teraz połóżcie Państwo kątownik 
nastawny na KAPEX przy 
prowadnicy i ustawcie obracany 
stół odpowiednio do kątownika, 
korzystając z dwóch promieni 
lasera.

Tak łatwo się to robi:
Dzięki przyciskowi preselekcyjne-
go wyboru kąta i szybkiemu 
blokowaniu ustawienie żądanego 
kąta pochylenia piły odbywa się 
szybko i precyzyjnie.

Za pomocą obsługiwanego z 
przodu mechanizmu regulacji 
precyzyjnej mogą Państwo teraz 
ustawić żądany kąt piły tarczowej 
z dokładnością co do milimetra - 
bardzo łatwo, ręką.

Profesjonalne wymagania na celowniku

Obrotowy stół można szybko i 
precyzyjnie ustawić w dowolnym 
położeniu do kąta 50° i z prawej 
do 60° . 

KAPEX KS 120: prosto, dokładnie i uniwersalnie

Korzyści dla Państwa:
Łatwe i precyzyjne ustawianie kąta cięcia
Żadnego liczenia, żadnych błędów przenoszenia kąta
Oszczędzają Państwo cenny czas

•
•
•

Korzyści dla Państwa:
Precyzyjna regulacja kąta pochylenia piły tarczowej 
oraz obrotu stołu obrotowego maszyny
Wysokiej klasy przekroje
Wygoda i oszczędność czasu

•

•
•



Serwis

Pod tym adresem znajdą  
Państwo jeszcze więcej informacji

Na stronach internetowych Festool  
można na przykład poznać

interesujące nowości;
 szeroką ofertę naszego serwisu;
kompletny program dostaw produktów;
zalety wyrobów Festool;

Wszystko to wygodnie na ekranie Państwa 
komputera.

•
•
•
•

O firmie

Nowości i akcje

Partner handlowy

Szkolenia

Targi

Katalog produktów online

Trzyletnia gwarancja – 
 lepszej nie ma!

Doskonała gwarancja Festool 1+2 daje 
Państwu 3 lata bezpieczeństwa. Podstawowa 
jednoroczna gwarancja zostaje automatycz-
nie przedłużona do 3 lat po wypełnieniu 
przez Państwa karty zgłoszeniowej i przesła-
niu jej do Festool wraz z kopią dowodu 
zakupu w ciągu 30 dni od daty nabycia 
każdego narzędzia. Warunkiem jest użytko-
wanie zgodnie z instrukcją obsługi.

Z
as

tr
ze

ga
 s

ię
 m

oż
liw

oś
ć 

w
pr

ow
ad

za
ni

a 
zm

ia
n.

 Z
a 

ew
en

tu
al

ne
 b

łę
dy

 d
ru

ka
rs

ki
e 

fir
m

a 
ni

e 
od

po
w

ia
da

. 
W

sz
ys

tk
ie

 il
us

tr
ac

je
 m

aj
ą 

ch
ar

ak
te

r 
ni

ew
ią

żą
cy

. 
W

yk
on

an
o 

dl
a 

TT
S
 T

oo
lt
ec

hn
ic

 S
ys

te
m

s 
A
G

 &
 C

o.
 K

G
, 
D

E-
W

en
dl

in
ge

n,
 1

1
/2

0
0
6

www.festool.pl

Partner Handlowy

Nr art. 58726

www.festool.pl

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

reprezentowana przez:

Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o.o.,  
Dział Festool 
ul. Mszczonowska 7 
Janki k. Warszawy 
PL-05-090 Raszyn 

Dział Handlowy: 
Tel.: (0-22) 711 41 61-63 
Fax: (0-22) 720 11 00 
e-mail: tooltechnic_poland@festo.com

Doradztwo techniczne: 
Tel.: (0-22) 711 41 68

Serwis: 
Tel.: (0-22) 711 41 67


