
Nowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka CXS.

Nie trzeba być wielkim,  
aby robić wielkie rzeczy.



Mini wymiary. Maksi wydajność.  
Nowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka CXS.

W niewielkiej akumulatorowej wiertarko-wkrętarce CXS kryje się znaczny moment 
obrotowy, umożliwiający pracę z dużą siłą nawet w trudno dostępnych miejscach.  
Ze względu na swą niezwykle krótką konstrukcję oraz dobre wyważenie ułatwia 
ona pracę w pozycji ponad głową i w wąskich miejscach. CXS to wszechstronny 
partner we wszystkich sytuacjach :  

 X Optymalne wykorzystanie mocy dzięki 12-stopniowej regulacji i wyłączaniu  
momentu obrotowego

 X Przyjemna praca dzięki perfekcyjnemu wyważeniu i małemu ciężarowi
 X Zawsze pod ręką: cztery bity umieszczone w schowku zawsze gotowe do użycia
 X Niezwykła wydajność pracy dzięki akumulatorom litowo-jonowym



CXS 
Dane techniczne
Zakres dostawy

Dane techniczne

Napięcie akumulatora Li-Ion 10,8 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0–400/0–1200 min-1

Średnica wiertła drewno/stal 12/8 mm
Reg. momentu obr. 0,2–2,4 Nm
Maks. moment obrotowy drewno/stal 10/16 Nm
Zakres mocow. uchwytu wiert. 1–8 mm
Poj. aku./czas ładowania ok. Li-Ion 1,3 Ah/20 min
Ciężar z aku. Li-Ion 0,9 kg

Zakres dostawy CXS Nr kat.

Ładowarka MXC, uchwyt narzędziowy CENTROTEC, uchwyt bitów CENTROTEC,  
uchwyt wiertarski FastFix 8 mm, bit PZ 2, 1 akumulator, w Systainerze SYS 1 T-LOC
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka CXS Li 1,3 Set   
+ 2 akumulatory 1,3 Li, nasadka kątowa CXS

564271

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka CXS Li 1,3 Plus 564252



Dane techniczne Nr kat.

1 Uchwyt narzędziowy WH-CE CENTROTEC 492135
2 Szybkomocujący uchwyt wiertarski BP-FX 8 FastFix CXS 497216
3 Nasadka kątowa CXS 497951
4 Akumulator Standard BP XS 497519
5 Ładowarka MXC 497495

Wskazówka: wybór z programu osprzętu CENTROTEC Festool. 
Kompletny asortyment narzędzi i wyposażenia  można znaleźć w katalogu 
głównym Festool lub na stronie internetowej www.festool.pl

System szybkiej wymiany CENTROTEC 
zastępuje uchwyt wiertarski oraz 
uchwyt bitów i umożliwia szybszą 
wymianę podczas wiercenia,  
pogłębiania i wkręcania.
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Prawdziwy pakiet mocy: dzięki napięciu 10,8 V CXS potrafi  
sprostać wszelkim wyzwaniom. Dla zapewnienia kontrolowanego 
wykorzystania mocy moment obrotowy można ustawiać precyzyjnie 
w 12 stopniach.

System szybkiej wymiany CENTROTEC umożliwia błyskwiczną  
wymianę osprzętu i umżliwia idealne dopasowanie wkrętarki do 
różnych zastosowań; wszystkie bity można również mocować  
bezpośrednio na wrzecionie.

Nasadka kątowa pozwala na wkręcanie pod kątem, a dotarcie  
do ukrytych śrub, nawet w wąskich miejscach nie stanowi  
żadnego problemu.

Optymalne oświetlenie: zintegrowane diody LED umożliwiają  
precyzyjną pracę nawet w ciemnych narożnikach.

Now wkrętarka CXS wyposażona jest w zaczep do paska dla osób 
prawo- i leworęcznych z możliwością dostosowania.
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Serwis Festool: przedłużona do 3 lat gwarancja, naprawy w 48 godzin.  
Więcej informacji na stronie internetowej www.festool.pl

„Made in Germany” to znak prawdziwej jakości – nasze narzędzia spełniają 
najwyższe wymagania. Więcej informacji na stronie internetowej  
www.festool.pl

Zbieranie zużytego sprzętu, recykling, rozsądne gospodarowanie odpadami. 
Dla ochrony środowiska. Więcej informacji na stronie internetowej  
www.festool.pl

Zastrzega się możliwość występowania zmian i błędów.  
Za ewentualne błędy drukarskie firma nie odpowiada. Wykonano dla TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG,  
DE-73240 Wendlingen, 07/2010.
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