Uitgerust met de functie die
beslissend is: precisie.
Oscillerende multitool OS 400

Precisie in elke positie.
Met de VECTURO OS 400 boekt
u overal een beter resultaat.

Met het plamuurmes eenvoudig mogelijk:
verwijderen van lijmresten of silicone.

Precieze uitsnijdingen op de afgetekende lijn met de aanzethulp, vastgestelde zaagsnedes met de diepteaanslag die zonder gereedschap is
in te stellen of vlakke snedes tot aan de wand met de eveneens zonder
gereedschap te monteren glijschoen: Innovatieve accessoires completeren de VECTURO ten behoeve van de functie die beslissend is –
precisie. Of het nu gaat om hout, metaal, composiet of silicone. Hij is
flexibel in gebruik door de plug-it kabel en met de FastFix aansluiting
voor snelle zaagbladwisseling . Bijzonder praktisch: de adapter voor
de opname zonder gereedschap van accessoires. Alles overzichtelijk
gesorteerd en veilig opgeslagen voor onderweg in de SYSTAINER.

Eenvoudig gedaan: Uitkepingen, uitsparingen
en invalsnedes in hout, composiet, geplastificeerd materiaal en non-ferrometaal, ook op
moeilijk toegankelijke plekken.

Meer precisie met de aanzethulp: optimaal voor
uitsnijdingen in gevoelige oppervlakken.

Ideaal voor lange, rechte snedes van een
bepaalde diepte in hout: de diepteaanslag
met glijschoen en cirkelzaagblad.
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Voor invalzaagsnedes met vastgestelde
diepte: de diepteaanslag – snel en zonder
gereedschap gemonteerd.

Tot aan de rand: met het haaks gebogen zaagblad.

De speciale messen voor de vensterbouw:
voor het ontkitten van vensterglas.

www.festool.be
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Comfortabel te bedienen, veelzijdig in de toepassing,
precies in het resultaat en met systeemaansluiting.
Doordacht tot in het detail. De VECTURO OS 400.

Exacte diepteaanslag:
Eenvoudig en zonder gereedschap in te
stellen voor een exacte invaldiepte en ter
bescherming van zaagblad en materiaal.

Ergonomisch:
De slanke behuizing met rubberen greep
ligt goed in de hand, de schakelaars zijn
optimaal geplaatst.

Veelzijdig:
Zaagbladen voor hout of metaal, universele
bimetaal-zaagbladen, speciale zaagbladen
voor kozijnen, kit en kunststof en plamuurmessen voor lijmresten en silicone.

Flexibel gebruik, korte insteltijden:
De VECTURO is door de plug-it kabel direct
klaar voor gebruik. Messen en accessoires
worden zonder gereedschap gewisseld.

Perfect in systeem:
Zaagbladen, plamuurmessen en
accessoires liggen onder handbereik
in de SYSTAINER gesorteerd.

Krachtig:
400-watt-motor met elektronische toerentalregeling voor een onveranderlijk snelle
werkvoortgang.

36 maanden verzekerd tegen alle reparatiekosten
36 maanden verzekerd tegen diefstal
15 dagen kopen zonder risico
Reserveonderdelen 10 jaar beschikbaar

„Voor ik tot aankoop overging, wist ik al dat ik niet
alleen de perfecte machines zou krijgen maar ook
een uitstekende service. Ik ben op en top tevreden
over hoe op mijn wensen is ingegaan.”
Mirco Steffke, meubelmaker uit Berlin

Gewoon zeker en vast verbonden aan elk Festool gereedschap:
de SERVICE all-inclusive

Exact zagen op de aftekenlijn met de aanzethulp:
voor uitsnijdingen in gevoelige oppervlakken. En dankzij
FastFix snel en zonder gereedschap gemonteerd.
Daarbij is de VECTURO in de aanzethulp en ook het zaagblad
zelf van + tot -90° in stappen van 30° zwenkbaar.

Alle gereedschap dat ons huis verlaat, komt bij u met een gratis „all-inclusive“ pakket
vol aantrekkelijke servicevoorzieningen, zoals bijv. de 36 maanden kostenbeschermingsgarantie – die ook geldt voor de slijtageonderdelen.*
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* Festool machine binnen 30 dagen na aankoop online registreren voor de SERVICE all-inclusive en de servicevoorwaarden accepteren.
Meer informatie over de servicevoorwaarden en restricties op www.festool.be/service.

www.festool.be
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Leveringsomvang | Technische gegevens |
Systeemaccessoires

Aanduiding

Technische gegevens VECTURO OS 400 EQ

Afgegeven vermogen
Slingerbeweging

400 W

Max. invaldiepte

220 W

Gewicht

Originele Japanse vertan-

60 mm

ding in een dubbele rij voor

0,3 kg

uiterst precieze snedes en

11.000 – 18.500 omw/min

Gewicht
Amplitude
Kabellengte

2°
4m

zuivere snijranden. Let op:
Geen invalsnedes mogelijk.

Zwaartepunten voor toepassingen:

1,55 kg

Type

VE – art.nr

Massief
hout

Hout met Spaanplaat
spijkers onbewerkt/
geplastiﬁ ceerd

Kunststof

Raam-kit Lijm

Silicone

FE-AL

Zaagblad hout

Technische gegevens AANZETHULP OS-AH SET

Vermogen

Lengte Breedte
(mm)
(mm)

 Precies aanzetten op markeringen
 Zo goed als splintervrij zagen van gevoelige oppervlakken
 Rechthoekige invalzaagsnedes

50

35

HSB 50/35/J

1x 500128
5x 500142
25x 500152

50

45

HSB 50/45/J

1x 500132
5x 500146
25x 500156

50

55

HSB 50/55/J

1x 500134
5x 500148
25x 500158

50

65

HSB 50/65/J

1x 500131
5x 500145
25x 500155

Cirkelzaagblad hout (HCS) – ideaal voor gebruik in combinatie met de diepteaanslag.
–

Voor lange rechte snedes

Leveringsomvang VECTURO OS

Bestelnr.

Oscillerende multitool VECTURO OS 400 EQ-Plus 230V
universeel zaagblad USB 78/32/Bi, plug-it kabel 4 m,
in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

563000

Oscillerende multitool VECTURO OS 400 EQ-SET 230V
houtzaagblad HSB 50/35/J, houtzaagblad HSB 100/HSC,
universeel zaagblad USB 78/32/Bi, aanzethulp en
diepteaanslag in SET OS-AH/TA SET, plug-it kabel 4 m,
in SYSTAINER met dekselvak SYS 2 DF T-LOC

563001

Technische gegevens DIEPTEAANSLAG SET OS-TA SET
Max. invaldiepte diepteaanslag

20 mm
1,5 mm
0,1 kg

78

32

USB 78/32/Bi

1x 500129
5x 500143
25x 500153

78

42

USB 78/42/Bi

1x 500133
5x 500147
25x 500157

50

35

USB 50/35/Bi

1x 500130
5x 500144
25x 500154

50

65

USB 50/65/Bi

1x 500135
5x 500149
25x 500159

50

35

MSB 50/35/Bi

1x 500126
5x 500140
25x 500150

Bimetaal-zaagblad universeel voor invalsnedes
Accessoires voor de interi-

Zwaartepunten voor de toepassingen:

eurbouw. Voor hardhout,
zacht hout en al het andere

 Schaduwvoegen vlak aan de rand zagen

houtmateriaal. Ook voor
kunststof en gipsplaat.

 Geleid zagen volgens markering

Hoge zaagsnelheid. Uiterst

 Invalzaagsnedes met een bepaalde diepte
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1x 500139

gelegd parket of laminaat.

Screening van diepteafstelling

Leveringsomvang Accessoires

HSB 100/HCS

56 mm

Max. invaldiepte glijschoen (met rond blad)
Totaal gewicht

–

en voor het uitzagen van

duurzaam en robuust.

Bestelnr.

Diepteaanslag SET OS-TA SET
diepteaanslag, adapter voor montage zonder gereedschap
van aanzethulp OS-AH en diepteaanslag OS-TA

500160
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Aanzethulp OS-AH SET
aanzethulp, adapter voor montage zonder gereedschap
van aanzethulp OS-AH en diepteaanslag OS-TA

500161

3

Aanzethulp en diepteaanslag in SET OS-TA/AH SET
aanzethulp, diepteaanslag, adapter voor montage zonder
gereedschap van aanzethulp OS-AH en diepteaanslag OS-TA

500251

Bimetaal-zaagblad metaal
Ideaal voor de bewerking
van aluminium en non-ferrometaal. Met gegolfd blad.

HSS zaagblad haaks gebogen (HCS). Gesegmenteerd voor het werken tot in de hoek.
Verzonken spanschroef

–

–

SSB 100/HCS

1x 500136

–

–

SSB 32

1x 500137

–

–

SSP 56,5/1

1x 500138

voor vlak werken.

Speciaal mes
Bijvoorbeeld voor het
lostornen van met kit
bedekte isolatieschijven.

Plamuurmessen
Voor het afnemen van
bedekkingen en coatings,
zoals lijmresten of silicone.
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Bladen voor hout

Universele bladen

Blad voor metaal

Speciale bladen voor
vensterbouwers en vloerenleggers

geschikt

www.festool.be
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Festool Group GmbH & Co. KG
HRB 225 109
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen
Tooltechnic Systems (Belgium) nv
Agent Festool
Kolonel Bourgstraat 101
1030 Brussel
België
Algemeen
Tel. +32 (0)2 702 32 38
Fax +32 (0)2 726 98 81
E-mail: info-be@tts-festool.com
Hersteldienst
Tel. +32 (0)2 702 32 88
Fax +32 (0)2 705 73 04
E-mail: atelier-be@tts-festool.com

SERVICE all-inclusive: 36 maanden kostenbeschermingsgarantie ook op slijtagedelen, diefstalverzekering en nog
veel meer. Meer informatie op www.festool.be/service

Terugname van oude machines, recycling,
het voorkomen van afval. Voor een schoon milieu.
Meer informatie op www.festool.be

www.festool.be/service

Dealer

Festool
VECTURO OS 400
Geldig vanaf mei 2014

Bestelnr. 63659

will be changed later on
Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan geen enkele afbeelding kunnen
rechten worden ontleend. Vervaardigd voor de Festool Group GmbH & Co. KG,
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