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Wykorzystując wyrzynarkę Festool CARVEX PS 420 EBQ z odpo-
wiednim wyposażeniem systemowym (fot. 1.), omówionym w 
części pierwszej, wytniemy z arkusza płyty MDF (fot. 2.) ele-
ment w formie 1/4 części koła. Pracę rozpoczynamy od wycię-

cia łuku kołowego za pomocą cyrkla KS- PS 420 (fot. 3. i 4.). W ostatniej 

fazie cięcia zwalniamy prędkość prowadzenia wyrzynarki, aby precyzyj-
nie doprowadzić linię cięcia do zadanego punktu (fot. 5.). Pomaga nam w 
tym funkcja oświetlenia miejsca pracy (fot. 6.), w którą wyposażona jest 
seria wyrzynarek CARVEX. Precyzyjne cięcie (fot. 7-10.), z zachowaniem 
prostopadłości przekroju (fot. 11.), to również wynik zastosowania odpo-
wiedniego brzeszczotu (CARVEX S 75/4 FSG), zabezpieczenia przeciwod-
pryskowego (SP-PS/PSB 300) oraz regulacji maszyny (funkcja podcinania w 
pozycji 3.). Po wykonaniu łuku przystępujemy do cięcia boków elementu. 
Będzie to cięcie prostoliniowe z użyciem szyny prowadzącej FS/2. Mocu-
jemy ją do elementu za pomocą ścisków systemowych (fot. 12.). Wpust 
prowadzący stołu przystawkowego ADT-PS 420 wprowadzamy na profil szy-
ny (fot. 13.), uruchamiamy wyrzynarkę i wykonujemy cięcie prostoliniowe 
(fot. 14.). Precyzja wykonania tej operacji, tak jak cięcia po łuku kołowym, 
jest bardzo wysoka (fot. 15.). Po przełożeniu szyny prowadzącej wykonuje-
my cięcie drugiego boku elementu (fot. 16.). W ten sposób, wykorzystując 
wyrzynarkę Festool CARVEX PS 420 EBQ z wyposażeniem systemowym, 
wykonaliśmy element w formie 1/4 części koła (fot. 17.).

Tomasz Żurkowski, pins

W niniejszym odcinku „Festool radzi” 
wykonujemy cięcie wyrzynarką 
po łuku kołowym i po linii prostej. W części 
pierwszej omówiliśmy przygotowanie 
wyrzynarki. W drugiej wykonamy 
zaplanowane prace.

Wycinanie łuku poprzez prowadzenie wyrzynarki na ramieniu cyrkla

Płyta MDF, z której wytniemy element w formie 1/4 koła.

 Wyrzynarka PS 420 EBQ z wyposażeniem do wycinania łuku kołowego.

Wyrzynarka uzbrojona w cyrkiel i gotowa do rozpoczęcia wycinania łuku kołowego

Funkcja oświetlenia pomaga w precyzyjnym zakończeniu linii cięcia

Cięcie prostoliniowe wyrzynarką PS 420 EBQ

Miejsce odcięcia zewnętrznej części łuku

Sprawdzenie prostopadłości cięcia po łuku

Zwolnienie prędkości prowadzenia maszyny przy docinaniu materiału do 1/4 koła

Precyzyjnie wykonane cięcie po łuku

Narożnik elementu wyciętego dokładnie po łuku kołowymElement po odcięciu zewnętrznej części łuku

Stół przystawkowy wyrzynarki ustawiony na początku szyny prowadzącejZamocowanie szyny prowadzącej do cięcia prostoliniowego

Element w formie 1/4 części koła wycięty wyrzynarką PS 420 EBQ Linia cięcia boku elementu zakończona dokładnie w środku obrotu cyrkla Cięcie prostoliniowe drugiego boku elementu

Cięcie wyrzynarką po łuku kołowym 
i linii prostej (część II)
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