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Do tej pory w ofercie Festool znajdował się 
szablon do łączenia blatów oznaczony 
jako APS 900. W 2019 r. niemiecka firma 
wprowadza na rynek nowy szablon APS 

900/2 o rozszerzonych funkcjonalnościach (fot. 1.). 

Wykonany jest z aluminium, a jego powierzchnię anodo-
wano w celu zwiększenia trwałości i odporności na zary-
sowania. Poprzednia wersja szablonu pozwalała bez jego 
przesuwania łączyć blaty o szerokości 600 mm, natomiast 
nowa umożliwia wykonanie tej operacji do 650 mm (fot. 
2.). Co więcej, szablonem APS 900/2 bezproblemowo po-
łączymy też blaty o szerokości mniejszej niż 600 mm (np. 
400 mm), gdyż wykonano w nim cztery otwory na sworz-
nie pozycjonujące (fot. 3.). Nadmieniamy, że poprzedni 
szablon APS 900 ma tylko dwa takie otwory i wymaga 
w takim wypadku zastosowania dodatkowego osprzętu. 
Oba szablony umożliwiają łączenie blatów o maksymalnej 
szerokości wynoszącej 900 mm, przy czym konieczne jest 
do tego ich przesunięcie podczas frezowania. Wraz z APS 
900/2 użytkownik otrzymuje profilowaną listwę o długo-
ści 1000 mm z wpustami do ścisków Festool, dwa szablo-
ny do połączeń śrubowych, trzy sworznie do dokładnego 
ustawiania szablonu głównego na blacie i wkrętak imbu-

sowy z końcówką sfazowaną służący do zmiany pozycji 
elementów szablonu (fot. 4.). Do współpracy z szablonem 
APS 900/2 Festool oferuje kompatybilne frezarki górnow-
rzecionowe OF 1400 lub OF 2200, pierścienie kopiujące D 
30 mm oraz frezy palcowe o średnicy 14 mm z ostrzem 
węglikowym lutowanym lub z płytką wymienną, jak też 
systemowe ściski mocujące (fot. 5.). Pierścienie kopiujące 
D 30 mm można nabyć oddzielnie lub w zestawie z frezar-
kami Festool OF 1400 i OF 2200. Warto tu też wspomnieć, 
że frez z lutowanym ostrzem wymaga systematycznego 
ostrzenia, co wiąże się ze zmniejszaniem jego nominalnej 
średnicy i w konsekwencji utratą dokładności połączenia 
blatów. W przypadku frezu z płytkami wymiennymi nie 
ma problemu zmniejszania jego nominalnej średnicy i 
niedokładnego frezowania połączeń. W nowym szablo-
nie APS 900/2 wykonano też praktyczny wpust na ścisk 
mocujący (fot. 6.), którego nie ma w APS 900. Nie musimy 
więc mocować jak w APS 900 dodatkowego profilu MFS 
200, żeby zamontować szablon na blacie. Nadmieniamy, 
że drugi ścisk mocuje się w profilu aluminiowym szablonu 
APS 900/2 jako pokazano na fot. 7. Położenie tego szablo-
nu względem profilu można liniowo przesuwać, służą do 
tego śruby blokujące. W przypadku zmiany tego położenia 
należy je poluzować wkrętakiem imbusowym, a następnie 
przesunąć szablon do wymaganej pozycji i zablokować je 
ponownie (fot. 8., 9., i 10.). Tak samo regulujemy pozycję 
szablonów do złącz śrubowych (fot. 11. i 12.). Do prawidło-
wego ustawienia wymiaru frezowania odpowiadającego 
długości śrub służą wykonane w nich otwory na sworznie 
pozycjonujące (fot. 13. i 14.). W następnym odcinku poka-
żemy, jak prawidłowo mocować szablon na blatach róż-
nych szerokości i wykonać ich połączenia kątowe.

ST (Festool), pins

W niniejszym artykule z cyklu „Festool radzi” omówimy 

budowę i zastosowania szablonu Festool APS 900/2 

do łączenia blatów.

Budowa i zastosowania szablonu Festool APS 900/2 (część I)

Zmiana położenia szablonu głównego względem profilu aluminiowego

Praktyczny wpust na ścisk mocujący

Z szablonem APS 900/2 są kompatybilne frezarki górnow-
rzecionowe Festool OF 1400 i OF 2200, pierścienie kopiu-
jące D 30 mm, frezy palcowe o średnicy 14 mm z ostrzem 
węglikowym i systemowe ściski mocujące

Otwory na sworznie pozycjonujące wykonane w szablo-
nie APS 900/2

W skład zestawu szablonu APS 900/2 wchodzą: profilowa-
na listwa o długości 1000 mm, dwa szablony do połączeń 
śrubowych, trzy sworznie i wkrętak imbusowy

Od lewej: szablony APS 900 i APS 900/2

Zmiana położenia szablonów do złącz śrubowych Otwory na sworznie pozycjonujące służące do ustawienia wymiaru frezowania otworów na złącza śrubowe

Montaż drugiego ścisku w profilu szablonu APS 900/2

Nowy szablon APS 900/2 pozwala bez przesuwania 
łączyć blaty o szerokości 650 mm
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Wszystkim naszym Czytelnikom, Dystrybutorom,

Reklamodawcom i Współpracownikom życzymy 

prawdziwie rodzinnych i wspaniałych

Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Redakcja „Gazety Narzędziowej”

oraz Portalu Narzędzi

Idealny dla kompaktowych przestrzeni 
roboczych o ograniczonej przestrzeni do 

przechowywania, a także dla profesjonalistów 
korzystających z precyzyjnych urządzeń 

warsztatowych w terenie. Każdy moduł z 
funkcją szybkiego przełączania działa równie 

skutecznie, co autonomiczny system. Stół 
roboczy Workcentre TWX7 obejmuje ponadto 

moduł stołu zaciskowego jako standard.

WSZECHSTRONNY MOBILNY WARSZTAT PRECYZYJNY
STÓŁ ROBOCZY WORKCENTRE TWX7

Kompatybilny z precyzyjnymi frezarkami górnowrzecionowymi Triton, moduł do 
frezarki stołowej TWX7RT001 charakteryzuje się wykończeniem powierzchni 
micro-dot o niskim tarciu i nadaje się do kształtowania, strugania, cięcia, 
formowania, tworzenia wręgów i rowków. Po zainstalowaniu frezarki Triton 
zmiana narzędzia i tulei jest możliwa nad stołem. Pokrętło mikroregulacji 
prowadnic gwarantuje precyzyjną regulację zespołu.

MODUŁ DO FREZARKI STOŁOWEJ TWX7
TWX7 RT001

Pilarka profesjonalna TWX7 CS001 przekształca stół roboczy Workcentre we 
w pełni funkcjonalną pilarkę stołową. Silnik o mocy 1800 W zasila tarczę TCT 
o średnicy 254 mm, wykonującą cięcia o głębokości do 86 mm i cięcia ukośne 
w zakresie 0-45°. Blokowana w czterech punktach prowadnica umożliwia 
uzyskanie profesjonalnej precyzji, a dostępne akcesoria pozwalają na  
obróbkę detali o większych gabarytach.

MODUŁ PILARKI PROFESJONALNEJ TWX7
TWX7 CS001

Pilarka o mocy 910 W i średnicy 127 mm, przesuwna oraz tradycyjna z funkcją 
montażu na stole roboczym pełni funkcję narzędzia stołowego lub modułu do 
stołu roboczego Workcentre TWX7. Dwuszynowy system przesuwu zapewnia 
szybkie, precyzyjne cięcie odpowiednio kontrolowane przez operatora. W trybie 
stacjonarnym pilarka ta stanowi idealne narzędzie do uzyskania ukośnych i 
poprzecznych cięć przy użyciu prowadnicy kątowej.

MODUŁ PILARKI STOŁOWEJ TWX7 910 W 127 MM
TWX7 PS001
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Przenośny.  Precyzyjny.

Ceny aktualne w momencie wydruku broszury. 
Ilustracje bez zachowania zgodności skali. Kolory 

dostarczonych artykułów mogą różnić się od 
kolorów obiektów na ilustracjach.

Artykuły dostępne na stronie 

toolstream.pl
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