
Wysoka wydajność na 
minimalnej powierzchni

Frezarki stolikowe  
TF 1400 i TF 2200:  
uniwersalne, silne i czyste

Narzędzia spełniające 
najwyższe wymagania
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Wszechstronność zastosowań: TF 1400 i TF 2200

Wielkie dokonania na 
niewielkiej powierzchni

Nowe frezarki stolikowe TF 1400 i TF 2200 Festool dowodzą, że 
to możliwe. Przykładowo w produkcji seryjnej półstacjonarnej 
ich atutem jest małe zapotrzebowanie miejsca przy jednocześ-
nie dużej mocy i precyzji działania. Dzięki krótkim czasom prze-
zbrajania oraz niewielkim kosztom narzędziowym doskonale  
nadają się także do realizowania pojedynczych zadań. Posługu-
jąc się frezami trzpieniowymi o różnej geometrii mogą Państwo 
profesjonalnie obrabiać listwy, profile, jak również przedmioty 
od średniej do dużej wielkości. Frezarki FF 1400 oraz TF 2000 
Festool mają zatem wiele zalet i wszystkiemu dają radę, wyma-
gając tylko niezbędnego minimum powierzchni.
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Silne - na mocnych podstawach
Obdarzone dużą mocą frezarki stolikowe Festool 
cechuje też stabilność, co ułatwia posuw oraz obróbkę 
dużych elementów.

Wydajne - półstacjonarne
Frezarki stolikowe TF 1400 i TF 2200 są idealne do 
prac seryjnych, ponieważ obrabiane przedmioty 
można dokładnie prowadzić, korzystając ze stolika 
przesuwnego i elementu przedłużającego stół.

Mobilne - łatwo i składnie
Doskonale przystosowane do prac w różnych 
miejscach, ponieważ ich nóżki można szybko składać i 
rozkładać.

Kompaktowe - i to w systemie
Dzięki możliwości wymiany jednostki roboczej CMS 
mogą Państwo na minimalnej powierzchni nie tylko 
frezować, ale też ciąć i szlifować.
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Ekstraklasa pod względem jakości

Komfort ustawień, precyzja, czystość

Stabilnie oraz mobilnie
Stabilne nóżki łatwo się składają, 
znakomicie ułatwiając transport. 

Indywidualnie i specjalnie
Prowadnicę można płynnie 
ustawiać względem frezu oraz 
jednostki roboczej.

Bezpiecznie i czysto
Przezroczysta osłona frezu 
zakrywa go w czasie frezowania 
kształtów i łuków, umożliwiając 
jednocześnie dobrą widoczność 
obrabianego przedmiotu. 

Wysokość osłony frezu można 
dostosowywać do grubości 
materiału.
Prowadnik materiału zostaje 
dosunięty odpowiednio do 
danego łożyska kulkowego. 
Materiał przesuwając się po 
prowadniku wchodzi w sposób 
pewny na frez.

•

•

Optymalne odsysanie
Przyłącze do odsysania pyłu 
przy maszynie dla węża o 
średnicy 36 i 27 mm gwarantu-
je wysoką wydajność odsysania 
oraz pracę w warunkach 
przyjaznych dla zdrowia. 
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Łatwe nastawianie wysoko-
ści frezowania
Zdejmowana korbka do 
wygodnej regulacji wysokości 
frezowania może zostać 
zamocowana wedle uznania pod 
stołem, jak i ponad nim. 

Zasłaniają, ile trzeba
Różnego rozmiaru wkładki wypełnia-
jące pozwalają dostosować wielkość 
otworu w płycie stołu do średnicy 
frezu. Frezowanie odbywa się 
pewnie i dokładnie.

Regulacja precyzyjna
Zespół prowadnic można 
dokładnie ustawić dla wykonania 
prac wyrównujących. 

Dociskanie w poziomie i w 
pionie
W naszych frezarkach stolikowych 
mają Państwo do dyspozycji dwa 
skuteczne elementy dociskowe: 
jeden działający w poziomie, 
drugi w pionie; ten ostatni można 
dodatkowo w razie potrzeby 
podnieść zupełnie do góry.

Z frezarki stolikowej - frezarka 
górnowrzecionowa

OF 1400 lub OF 2200 można 
wymontować z modułu i używać jako 
frezarkę ręczną.

Frezowanie faz
Obrabiany przedmiot prowadzi się w kierunku frezu 
wzdłuż prowadnicy. W ten sposób uzyskują Państwo 
bez trudu dokładne wyniki.

Frezowanie kształtów
Przezroczysta osłona frezu umożliwia pewne kształto-
wanie krawędzi przy jednoczesnym optymalnym 
odsysaniu. 

Frezowanie wręgów
To prosta sprawa: wystarczy szybko ustawić skok 
frezu na żądaną głębokość wręgów i wyfrezowywać je 
przy prowadnicy do frezowania. Dokładność prac 
trwale zapewniona.

Frezowanie łuków i profili
Do dyspozycji jest wiele frezów profilowych, mogą 
więc Państwo frezować najrozmaitsze kształty oraz 
łuki o różnych średnicach.
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Nr zamów.

570256

Zakres dostawy

Frezarka górnowrzecionowa OF 1400 EBQ-Plus, 
jednostka podstawowa ze składanymi nóżkami, 
jednostka robocza, prowadnica do frezowania, 
łukowa osłona frezu, elementy dociskające, 
elementy mocujące, uchwyt zaciskowy Ø 8 
mm, uchwyt zaciskowy Ø 12 mm, pierścień do 
kopiowania Ø 30 mm, łapacz wiórów, prowad-
nica boczna z regulacją precyzyjną i osłoną 
ssącą, narzędzie do obsługi, w kartonie

Sprawne i wygodne frezowanie na stole 

Frezarka stolikowa TF 1400 

Dane techniczne 

Pobór mocy
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
Średnica frezu, maks.
Regulacja precyzyjna
Wysokość robocza (po złożeniu)
Przyłącze do odsysania pyłu
Ciężar 

1400 W
10000-22500 min-1

60 mm
1/10 mm
900 mm (360 mm)
Ø 27/36 mm
25,4 kg

Frezarka stolikowa TF 2200 

Proste nastawianie głębokości frezowania za pomocą korbki 
Osłona łukowa frezu zapewnia bezpieczne frezowanie i optymalne 
odsysanie 
Podwójne przyłącza do odsysania pyłu: dla węża ssącego  
Ø 27 oraz Ø 36 mm 
Moduł frezarki można wymieniać na inne moduły CMS

•
•

•

•

Zalety

Wszelkiego rodzaju prace frezarskie: frezowanie wręgów, zaokrągleń, 
łuków i kształtów 
Frezowanie kształtów i łuków przy łożysku kulkowym oporowym 

•

•

Zastosowania

Wersja

Dane techniczne

Pobór mocy
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
Średnica frezu, maks.
Regulacja precyzyjna
Wysokość robocza (po złożeniu)
Przyłącze do odsysania pyłu
Ciężar 

2200 W
10000-22000 min-1

60 mm
1/10 mm
900 mm (360 mm)
Ø 27/36 mm
29,4 kg

Możliwość wymontowania frezarki górnowrzecionowej i stosowania jej 
„z ręki“ 
Najwyższa rozwijana moc i znakomita skuteczność w przypadku 
twardych materiałów i grubych elementów (OF 2200)

•

•

Nr zamów.

 570262

Zakres dostawy

Frezarka górnowrzecionowa OF 2200 EB-Plus, 
jednostka podstawowa ze składanymi nóżkami, 
jednostka robocza, prowadnica do frezowania, 
łukowa osłona frezu, elementy dociskające, 
elementy mocujące, uchwyt zaciskowy Ø 8 
mm, uchwyt zaciskowy Ø 12 mm, pierścień 
do kopiowania Ø 30 mm, osłona ssąca, łapacz 
wiórów, narzędzie do obsługi, w kartonie

Prace wyrównujące przy prowadnicy
Idealne do prac seryjnych

•
•

1 2Frezarka  
stolikowa  
TF 1400-Set

Frezarka  
stolikowa  
TF 2200-Set

Wersja
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Uchwyt zaciskowy SZ-D 6,0/OF1400-OF2200
Uchwyt zaciskowy SZ-D 8,0/OF 1400-OF 2200
Uchwyt zaciskowy SZ-D 10,0/OF 1400-OF 2200
Uchwyt zaciskowy SZ-D 12,0/OF 1400-OF 2200
Uchwyt zaciskowy SZ-D 6,35/OF 1400-OF 2200
Uchwyt zaciskowy SZ-D 9,53/OF 1400-OF 2200
Uchwyt zaciskowy SZ-D 12,7/OF 1400-OF 2200
Trzpień ze stożkiem 12 ASL20 
 

Głowica do wykonywania wręgów  
FK D 50 x 30 
 
 

Płytki wymienne WP 30 x 6 x 1,5 

Łukowa osłona frezu BF-OF-CMS 
 
 

Stolik przesuwny ST  

Element przedłużający stół  

Odkurzacz mobilny CTM 33 E SG

Przegląd systemu i wyposażenia

Wyposażenie systemowe

Objaśnienia/wymiary

Uchwyt zaciskowy z doszczelnieniem przeciwpyłowym i nakrętką

Trzpień ze stożkiem do mocowania głowicy do wykonywania wręgów, nr 489284, dla stosowania w 
Compact Modul System CMS oraz Basis; pasuje do frezarek górnowrzecionowych TF 1400 i TF 2200  

Głowica do wykonywania wręgów, z płytkami wymiennymi; do wręgów i prac wyrównujących w 
połączeniu z prowadnicą do frezowania. Do stacjonarnego użytkowania we frezarkach stolikowych 
TF 1400 i TF 2200. Stosować tylko w połączeniu z pasującym tu trzpieniem o nr zamów. 490131. 
Dane techniczne: Ø 50 mm, wysokość 30 mm 

Komplet płytek wymiennych do głowicy do wykonywania wręgów FK D 50 x 30;  

Do CMS-OF 1010, CMS-OF 1400, CMS-OF 2200 i CMS-OF 2000. Osłona ochronna i ssąca, przyłącze 
do odsysania pyłu 27/36 mm. Zawarta w zakresie dostawy TF 1400 i TF 2200 
 

Wygodny stolik przesuwny, maksymalna szerokość cięcia przy przekrojach poprzecznych 830 mm  

Prosty montaż, składany, przedłuża płytę stołu o 400 mm, do układania i odkładania obrabianych 
przedmiotów 
Do pyłów drewna i pyłów, dla których wyznaczono wartości MAK > 0,1 mg/m3; 1 worek filtrujący 
zamontowany, wąż ssący D 27x3,3,5 m-AS, element zamykający do króćca ssącego, poj. zbiornika/
worka filtrującego maks. 33/30 l, wymiary (dł.x szer.x wys.) 625 x 380 x 550 mm, ciężar 14,5 kg, 
w kartonie. Dalsze modele znajdą Państwo w specjalistycznym handlu, katalogu głównym Festool 
lub na stronie internetowej Festool

Nr zamów.

494459
494460
494461
494462
494463
494464
494465
490131 

 

489284 
 
 
 

489286  

494643 
 
 

492100 

492092 

583460

3 9– 11
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14 15
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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 

NIP 534-20-86-289 
NR KRS 0000150759 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał Zakładowy: 2 000 000,00 PLN

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
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Partner Handlowy

Art-Nr. 59711

Nowości i akcje

Katalog produktów online

Partner Handlowy

Serwis

Przykłady zastosowań

Wykażcie się Państwo odpowiedzialnością  
i wspierajcie wraz z Festool organizację  
WWF - Światowy Fundusz na rzecz Przyrody!

Naszym najważniejszym wkładem w za-
chowanie środowiska naturalnego jest wy-
soki standard naszych produktów. Wyróż-
niają je żywotność, jakość i dobre cechy 
ekologiczne, a także możliwość utylizacji w 
procesach recyklingu oraz zgodność z za-
sadami nieszkodzenia środowisku.

Kupując jedno z oferowanych przez Festool 
narzędzi, wspierają Państwo tę współpracę  
z WWF i w podziękowaniu otrzymują od 
nas breloczek WWF z misiem pandą.

Pod tym adresem znajdą Państwo jeszcze więcej 
informacji

Na aktualnych stronach internetowych Festool znajdą 
Państwo na przykład

interesujące nowości
kompletny program produktów
zalety produktów Festool
pomocne przykłady zastosowań
szeroką ofertę naszego serwisu

bezpłatną subskrypcję biuletynu informacyjnego.

Wszystko to szybko i wygodnie na ekranie  
Państwa komputera.

Bardzo prosto: www.festool.pl

•
•
•
•
•

www.festool.com/wwf

www.festool.pl

© 1986 Panda symbol WWF – World Wide Fund For Nature 
(wcześniej World Wildlife Fund)
® „WWF” i „living planet” są zarejestrowanymi logo WWF

Trzy lata gwarancji – lepszej nie ma!

Doskonała gwarancja 1+2 Festool zapewnia Państwu 3 lata 
bezpieczeństwa. Podstawowa jednoroczna 
gwarancja zostaje automatycznie przedłu-
żona do 3 lat po wypełnieniu przez Państwa 
karty zgłoszeniowej i przesłaniu jej do Fe-
stool wraz z kopią dowodu zakupu w ciągu 
30 dni od daty nabycia każdego narzędzia. 
Warunkiem jest użytkowanie zgodnie z in-
strukcją obsługi.


