Tuff mot tapeten, snäll mot väggen
Tapetperforerare FAKIR TP 220

FAKIR TP 220
Verktyg för högsta anspråk

Griper tag. Löser upp. FAKIR
Nya FAKIR. River upp tapeten i rätt
riktning, men skyddar samtidigt
väggen från skador. Med hjälp av
valsar som roterar olika snabbt tack
vare växellådan, uppstår trattformade
öppningar, som gör att vattnet
kommer in bakom tapeten och kan
tränga in i den. Denna helt nya
verkningsprincip minskar

kraftansträngningen och gör FAKIR till
ett perfekt verktyg även vid arbeten i
stora utrymmen. Och eftersom alla
tapeter är olika, kan man även ställa in
inträngningsdjupet för valsarna
individuellt.

Vägg

Uppriven tapet sedd från
sidan

Tapet
Vatten

Med de trattformade öppningarna
kommer vattnet lättare in bakom tapeten.
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Med djupinställningen kan valsarnas inträngningsdjup i tapeten
ställas in exakt, samtidigt som underlaget skonas.

Sparar tid och kraft. Genom olika snabbt roterande valsar rivs
tapeten upp effektivt.

I jämförelse med vanliga nålvalsar gör FAKIR trattformade
öppningar i tapeten. Det gör att vattnet kan tränga in ordentligt
bakom tapeten.

Skyddskåpan ser till att FAKIR förvaras säkert och skonar
valsarna vid transport.

Den låga vikten och det individuellt inställbara teleskopskaftet
gör FAKIR perfekt lämpad för arbeten i höga utrymmen och i
tak.

Det snabba valsbytet gör FAKIR till en ytterst lönsam lösning.

Tekniska data FAKIR TP 220
Mått (l x b x h i mm)
Vikt
Teleskopskaft
Skärdiameter
Djupinställning
Skaftets lutningsvinkel
Leveransomfattning

167,8 x 223,4 x 52
1,5 kg
min 0,9 m, max 1,3 m
45 mm
max 3,5 mm; justerbar
+/- 22°
Art.nr

FAKIR TP 220
Skyddskåpa, teleskopskaft, i kartong

495747

Reservvalsar EW-TP 220
2 valsar, monteringsverktyg

496111
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Verktyg för högsta anspråk
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Tre års garanti – det innebär
framför allt tre års säkerhet. Mer
information på www.festool.se
Ta ditt ansvar – stöd WWF tillsammans med
Festool! Mer information på
www.festool.com/wwf
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