FERMACELL Gipsvezelplaten splinteren stofvrij zagen met Festool producten
De FERMACELL norm
FERMACELL Gipsvezelplaten bestaan
uit gips en papiervezels die gewonnen
worden uit een recyclingprocedé. In
computergestuurde productielijnen
wordt een mengsel van deze twee
grondstoffen na toevoeging van water
- zonder bindmiddel - onder hoge
druk samengeperst. Dit innovatieve
en milieuverantwoorde productieproces is onderworpen aan strenge
kwaliteitseisen van KOMO/KIWA en
het NIBE.

De FERMACELL
Gipsvezelplaat
Reeds vele jaren hebben FERMACELL
Gipsvezelplaten bewezen bijzonder
geschikt te zijn voor de afbouw.
Door de homogene structuur en de

vezelversterking is de FERMACELL
plaat bijzonder stabiel, extreem
belastbaar en universeel toepasbaar.
De FERMACELL plaat is warmteen geluidsisolerend, brandwerend
en waterafstotend.

Het toerental van de zaagmachine
dient wel te worden teruggedraaid
(stand 4 i.p.v. 6). Om tot een nog
betere stofafzuiging te komen, kan
een afdekking aan de zijkant van de
TS 55 worden gemonteerd.

De Festool invalcirkelzaag,
pendeldecoupeerzaag
en stofzuiger

De Festool pendeldecoupeerzaag

Het is mogelijk om Fermacell
Gipsvezelplaten splinter- en stofvrij
te zagen door gebruik te maken van
de Festool invalcirkelzaag TS 55 EBQ
met geleiderail of de pendeldecoupeerzaag PS 300 EQ, in
combinatie met de stofafzuiger
CTM 26 E.

De Festool invalcirkelzaag
De geleiderail van de Festool inval
cirkelzaag TS 55 EBQ is voorzien van
een antisplinterstrip (tevens de zaaglijn) en leverbaar in diverse lengtes,
vanaf 80 tot 500 cm. Dankzij de exacte
afstelling van de cirkelzaag op de
geleiderail en het standaard bijgeleverde hardmetalen zaagblad (48 tands)
bereikt u een perfecte zaagsnede.

De pendeldecoupeerzaag PS 300 EQ
maakt gebruik van zaagbladen met
hardmetalen tanden HW 75/45. Deze
zaagbladen zijn bestand tegen hoge
temperaturen en zeer slijtvast.

De Festool stofafzuiger
De stofafzuigmobiel CTM26 E onderscheidt zich door de constante hoge
afzuigcapaciteit, dankzij de compacte
krachtige turbine. Het rendement is
hoog door optimale volumebenutting
en het SELFCLEAN-filterzak in het
reservoir. De machine is voorzien van
een slangdepot en kabelopwikkeling
voor meer orde en veiligheid. Fixering
van Systainers m.b.v. Sys-Dock.
Antistatische werking tijdens het
werk. De stofafzuiger is toegelaten
voor stofklasse M.

Voordelen
invalcirkelzaag TS 55 EBQ

Eigenschappen invalcirkelzaag TS 55 EBQ

L C
 omfortabel, precies en veilig
door de combinatie van geleiderail en invalzaagprincipe.
L Aansluiting voor spaanderen stofafzuiging om gezonder
te kunnen werken.
L SSb snelle veiligheidsrem.
Het zaagblad staat binnen 2
seconden stil.
L Regelbaar toerental.

Voordelen pendeldecoupeerzaag PS 300 EQ

Opgenomen vermogen

1.200 W

Toerental zaagblad

2.000 - 5000 min-1

Zaagblad diameter

160 mm

Verstek

0 - 45

Zaagdiepte

0 - 55 mm

Zaagdiepte bij 45

43 mm

Aansluiting voor stofafzuiging

ø 27/36 mm

Gewicht

4,5 kg

Eigenschappen pendeldecoupeerzaag PS 300 EQ

L O
 novertroffen levensduur door
modern apparatuurconcept.
L Geen nabehandeling door de
gepatenteerde drievoudige
zaagbladgeleiding, die zorgt
voor een haakse zaagsnede en
perfecte splinterbescherming.
L Moeiteloze bediening met
één hand.

Opgenomen vermogen

720 W

Aantal slagen

1.000 - 2,900 min-1

Pendelslagafstelling in standen

4

Schuine stand

0 - 45

Zaagdiepte hout

120 mm

Zaagdiepte non-ferro metaal

20 mm

Zaagdiepte staal (ongehard)

10 mm

Aansluiting voor stofafzuiging

ø 27mm

Gewicht

2,3 kg

Voordelen
stofafzuigmobiel CTM 26 E
L V
 oor stoffen met MACwaarden > 0,1 mg/m³
L Flexibel en schoon in de werken op de bouwplaats dankzij
de compacte uitvoering en
reservoirinhoud van 26 liter.
L Afzuiging bij elektrisch gereedschap dankzij geïntegreerde
in-/uitschakelautomaat.
L Voor nat- en droogzuigen
geschikt.
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Eigenschappen stofzuigmobiel CTM 26 E
Opgenomen vermogen:

350 - 1200 W

Volumestroom max.:

3.800 l/min

Onderdruk max.:

24000 Pa

Filteropp.:

3060 cm2

Netaansluitkabel met
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www.fermacell.be

rubber geisoleerd:

7,5 m

Resevoir/filterzakvolume:

24 l

afmetingen (lxbxh):

630 x 365 x 540 mm

Inschakelvermogen:

2400 W

Gewicht:

13 kg
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