
Gyalulás korlátok nélkül.
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Gyalulás 08 

A hagyományos elektromos gyaluk lehetőségei az építésmódjuk 
következtében gyakran behatároltak. Például a falcmélység 

vonatkozásában. Vagy a súly tekintetében, amely túl sok az egykezes 
irányításhoz. A Festool leküzdötte ezeket az akadályokat. Számos olyan 

megoldással, amelyek gondoskodnak a jobb eredményről, a könnyebb 
kezelhetőségről és a sokoldalú alkalmazási lehetőségekről.

Alkalmazások áttekintése | 155

Gépek áttekintése | 156

Egykezes gyalu EHL 65 E | 158
EHL 65

Gyalu | 160
HL 850

Áttekintés: a rendszer és a tartozékok | 162



154 

+ +

Gyalulás

Húzó vágás – az elsőrendű felületminőség érdekében.

Egyedülállóan jó kezelhetőség: a 2,4 kg-os súly és  
az alacsonyan fekvő súlypont optimális megoldás az 
egykezes irányítás szempontjából.

A Festool elektromos gyalu a jó kezelhetőségen 

túlmenően még számos előnyt nyújt Önnek – 

elsősorban a megmunkálandó munkadarab 

kiváló felületminőségét illetően. A Festool 

gyaluknál nem fordulnak elő az egyébként 

elkerülhetetlen, ütésből eredő hibák  

a szabadalmaztatott, húzó vágást végző 

spirálkésnek köszönhetően.

Falcolás korlátlan mélységben a gyalufej egyoldalas 
elhelyezésének köszönhetően.

A maga nemében páratlan Spir-O-Cut spirálkés koncepció: A „húzó vágást” végző Festool gyalu gondoskodik a sima, 
„rezgési nyomok” nélküli felületről – csekély zajszint mellett.

A különleges műszaki megoldások körébe tartozik 

a gyalufej egyoldalas elhelyezése a HL 850 EB 

gyalunál a korlátlan falcoláshoz. Vagy pedig az 

EHL 65 E alacsonyan fekvő súlypontja, amelynek 

köszönhetően a gép valóban egy kézzel is könnyen 

kezelhető. A Festool gyaluk nem csak a karját és  

a csuklóját, hanem a hallását is kímélik: a kifino-

A rendszer

A Festool nem csupán készülékekben, 
hanem rendszerekben gondolkozik.  
Hogy jobban, gyorsabban és könnyebben 
menjen a munka.

A gyalufej rendszer.
A felületszerkezetek kialakításához  
a Festool három rusztikális gyalufejet  
kínál (csak a HL 850 EB-nél).

Gyalufejek a 162. oldalon

A telepített egységek.
Telepített munkavégzéshez és falcoláshoz.  
A mélységállító skálával kényelmes  
a munkavégzés. 

Telepített egységek a 162. oldalon

mult technológiának köszönhetően még terhelés 

alatt is halkabban működnek, mint más gyaluk 

üresjáratban. De ez még nem minden. A Festool 

az elektromos gyaluhoz szögütközőkből és egyéb 

tartozékokból álló rendszert fejlesztett ki, amely 

megkönnyíti a munkát és hozzásegíti Önt a jobb 

eredmények eléréséhez.
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Gyalulás | Alkalmazások áttekintése

Áttekintés az alkalmazásokról – gyalulás
Mindkét Festool gyaluval nagyon jó gépet választ. Döntse el, hogy melyik a leginkább megfelelő az Ön igényeihez

A szögütköző. A rendszerező eszköz. Az elszívó rendszer.
Minden munkamenethez a megfelelő ütköző: 
oldalvezető, falcmélység határoló, szögütköző.

A SYSTAINER segít megőrizni a rendet. Biztos 
helyet nyújt a gépeknek és a tartozékoknak

Tiszta eredmény az elszívómobilokkal –  
a műhelyben és az építkezésen egyaránt.

Ütközők a 162. oldalon A rendszerező eszközöket a 313. oldaltól 
kezdve találja

Az elszívómobilokat a 263. oldaltól kezdve 
találja
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HL 850 
gyalu

1) Szögütközővel 485018 (lásd 162. oldal)

EHL 65 
egykezes gyaluAlkalmazások

Egykezes irányítás

Ajtó- és ablakkávák 23 mm-ig

Falcolás korlátlan mélységben

Peremközeli gyalulás

Illesztő munkák(Lécek, élek, lemezanyagok)

Gyalulási munkák gerendákon, pallódeszkákon, széles felületeken

Tiszta felületek a húzó vágás révén

Alkalmazás telepített rendszerben

Fafelületek rusztikálása

Csatlakozási lehetőség porelszívás részére mindkét oldalon

Lesimítás és gyalulás pontos szögekben

megfelel Jól megfelel kiválóan megfelel
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EHL 65 egykezes gyalu

A főbb alkalmazási területek
 
• Illesztő munkák
• Összeszerelési munkák
• Keretek, nyílászárók, talapzatok, szegélylécek, 

ajtók utógyalulása
• Munkafolyamatok, ahol a kényelmes egykezes 

mumka ajánlott

Előnyös tulajdonságok
 

• Kevésbé fárasztó munkavégzés a csekély súly 
és a kedvező súlypont révén

• Kis szerkezeti magasság, ergonomikus 
 fogantyú, alacsony munkazaj

• Simára gyalult felület a spirálkés révén
• Nem kell időt fordítani az utólagos takarításra: 

a hatékony elszívót tetszés szerint fel lehet 
szerelni a jobb vagy a bal oldalon

• Gyorsabb késcsere

n = Elektronika

HL 850 gyalu

A főbb alkalmazási területek
 
• Ajtófalcok utógyalulása
• Mindenféle ablakfalc
• Felületek kialakítása
• Gerendák, pallók és széles felületek gyalulása

Előnyös tulajdonságok
 

• Szegélyhez közeli gyalulás, korlátlan 
 falcmélység a gyalufej egyoldalas elhelyezése 
révén

• Állandó vágási sebesség maximális 
 vágásmélység esetében is – az elektronikának 
köszönhetően

• Simára gyalult felület a spirálkés révén
• Nem kell időt fordítani az utólagos takarításra: 

a hatékony elszívót tetszés szerint fel lehet 
szerelni a jobb vagy a bal oldalon

• Gyorsabb késcsere

n = Elektronika

Tovább a 158. oldalon Tovább a 160. oldalon

Teljesítményfelvétel 720 W

A gyalutengely fordulatszáma 15600 min-1

Gyalutalp szélesség 65 mm

Fogásmélység 0-4 mm

Max. falcmélység 23 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Zajszint üresjáratban 76 dB(A)

Súly 2,4 kg

Teljesítményfelvétel 850 W

A gyalutengely fordulatszáma 11000 min-1

Gyalutalp szélesség 82 mm

Fogásmélység 0-3,5 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 36 mm

Zajszint üresjáratban 79 dB(A)

Súly 3,9 kg
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Gyalulás | EHL 65 egykezes gyalu

Gyalulás könnyedén.
Súlya csupán 2,4 kg, fogantyúja ergonómikus kialakítású, közel van a munkadarabhoz – az EHL 65 következetesen átgondolt 

 technológiájú egykezes gyalu. A 65 mm-es gyalutalp szélességgel csaknem az összes előforduló feladathoz használható.  

Könnyű, kompakt és nagy teljesítményű, valódi egykezes gép profik részére.

Ergonómikus fogantyú.
Fáradságmentes munkavégzés és biztos 
vezetés.

Karcsú alak.
A 65 mm-es gyalutalp-szélességnek 
köszönhetően sokoldalúan alkalmazható 
szereléseknél.

Oldalvezető.
Tökéletes eredmény az oldalsó vezetésnek 
köszönhetően.

Húzó vágást végző spirálkés.
Mindig simára gyalult felületet hoz létre,  
„rezgési nyomok” nélkül.

Gyors késcsere.
Három csavart meglazítani, a kést kicserélni,  
a csavarokat újra meghúzni – ennyi az egész!  
A kés automatikusan be van állítva.

Csendes működés.
Alacsony zajszint a spirálkés speciális 
alakjának köszönhetően.

Fokozatmentes fogásmélység állítás.
A kézhezálló forgatógombbal  
a fogásmélység precízen beállítható.

Rugalmas elszívás.
Az elszívás a helyzetnek megfelelően, igény 
szerint a jobb és a baloldalon egyaránt 
csatlakoztatható – és nincs többé útban.

EHL 65 egykezes gyalu E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

EHL 65 E-Plus • • párhuzamvezető, kezelőszerszám, Systainer-ben SYS 2 574530

A műszaki adatokat lásd a 156. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 162. oldalon
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Gyalulás | EHL 65 egykezes gyalu

Amillyen könnyű, annyira jó.

Kb. 30 százalékkal könnyebb. Egy kézzel vezethető. Pontosabb mint a mérés.

Az elszívókészülék soha nincs útban. Gyorsan felszerelhető az állványra. A leghalkabban működő gyalu.

A csekély 2,4 kg-os súlyával az EHL 65 kb.  

30 %-kal könnyebb, mint az azonos kategóriába 

tartozó gyaluk. Alacsony, kompakt szerkezeti 

kialakításának köszönhetően rendkívül kedvező  

a súlypontja. Csak annyi súlyt emeljen, amennyit 

feltétlenül szükséges!

Még soha nem volt egy gyalu ilyen könnyen 

kezelhető. Az EHL 65 olyannyira kézhezálló,  

hogy egy kézzel is kényelmesen lehet irányítani  

a másik kézzel pedig foghatja a munkadarabot. 

Az indítási áramkorlátozó gondoskodik  

a visszarántás nélküli indításról.

A fokozatmentesen beállítható fogásmélység  

jó szolgálatot tesz a gyakorlatban. A kézhezálló 

forgatható gombbal a mélység pontosan 

beállítható és szükség esetén gyalulás közben  

is változtatható – így tökéletesen alkalmazkodhat 

a feladathoz.

A forgácselszívó az építésmód következtében  

a legtöbb gyalunál útban van. Az EHL 65-nél  

ez nem fordul elő. Az elszívótömlő tetszés  

szerint jobb és bal oldalon is csatlakoztatható.  

Így minden feladatot elszívással végezhet, 

korlátozás nélkül.

A telepített egység segítségével kényelmesen 

áthúzhatjuk a munkadarabot a gyalu felett.  

Így könnyebb a falcolás és az egyengetés –  

és precízebb a munka. A telepített egység két 

pillanatszorítóval gyorsan és biztonságosan 

rögzíthető az alapzaton.

A mérések bebizonyítják, amit egyébként is 

mindenki hall: az EHL 65 lényegesen halkabb  

a többi gyalunál. Terhelés alatt is csendesebben 

működik, mint más gyaluk üresjáratban. Ezzel 

lényegesen hozzájárulunk a munkavédelemhez.
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Forrás: TÜV TERMÉK SZERVIZ  
Németország, 70008690 műszaki beszámoló
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Egyedülálló gép korlátlan falcoláshoz.
Peremközeli gyalulás és falcolás: a hagyományos elektromos gyaluknál behatárolt a falcolási mélység így mindig szükség van 

utóigazításra. A HL 850 megkíméli Önt ettől. A gyalufej szabadalmaztatott, egyoldalas elhelyezésének köszönhetően a gyalufej  

a másik oldalon a gyaluházzal egy szintre kerül, így lehetővé válik a korlátlan mélységben való falcolás.

Elszívás.
A forgácselszívásnak köszönhetően  
nincs szükség takarításra a munka 
befejeztével. A csatlakozó igény szerint 
felerősíthető a jobb vagy a bal oldalon. Behúzható védősapka.

Peremközeli gyalulásnál a védősapka visszabillenthető. 
A kar kényelmesen, a kéz cseréje nélkül elérhető.

Fokozatmentes fogásmélység állítás.
A kézhezálló forgatógombbal a fogásmélység 
precízen beállítható.

Húzó vágást végző spirálkés.
Mindig simára gyalult felületet hoz létre  
„rezgési nyomok nélkül” – az egyedülálló 
spirálkésnek köszönhetően.

Korlátlan falcmélység.
A gyalufej egyoldalas elhelyezése lehetővé  
teszi a peremközeli gyalulást – és a falcolást 
korlátlan mélységben.

Cserélhető gyalufejek.
Finom, durva vagy hullámos – Ön dönti el, hogy 
milyen legyen a rusztikális fafelületek kialakítása.

Gyorsfék.
10.000-es percenkénti fordulatról 0-ra, 
 másodpercek alatt – a gyorsféknek 
köszönhetően.

Gyors késcsere.
Három csavart meglazítani, a kést 
 kicserélni, a csavarokat újra meghúzni – 
ennyi az egész! A kés automatikusan be  
van állítva.

HL 850 gyalu E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

HL 850 EB-Plus • • párhuzamvezető, falcmélység-ütköző, elszívó adapter, kezelőszerszám, Systainer-ben SYS 3 574521

A műszaki adatokat lásd a 156. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 162. oldalon
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Gyalulás | HL 850 gyalu

Nem hagy kívánnivalót maga után.

Nincs túl közeli perem, nincs túl mély falc. Precíz élletörés. Könnyen vezethető. Könnyen kezelhető.

Felületszerkezetek kialakítása Rögzítse – és máris a rendelkezésére áll. Gyorsfék.

Ahol más gyaluknál kézzel végzett utóigazításra 

van szükség, ott a HL 850-el korlátlan mélységet 

érhet el. A gyalufej a házzal egy szinten 

 helyezkedik el, ezért a falc teljes szélességében 

végezheti a gyalulást.

A géptalpban kialakított 90°-os V-horonynak 

köszönhetően a HL 850 könnyedén siklik a 

deszkákon és gerendákon végzett élletörésnél – 

ezért ritkábban csúszik le és ritkábban fut félre.

Azonnal érezni fogja, amint kézbe veszi, hogy  

ez a gyalu ergonómiai szempontból átgondolt 

kialakítású, tökéletes építésű gép. Az összes 

kezelőelem elérhető a fogantyún lévő kéz 

helyzetének változtatása nélkül.

Finom, durva, vagy rusztikusan hullámos.  

A rusztikáláshoz a gyalufejet egy kézmozdulattal 

ki lehet cserélni. Mind a három rusztikáló 

gyalufejjel kiváló eredményt érhet el. Ennél 

egyszerűbben aligha lehet tetszetős fafelületeket 

létrehozni.

A telepített egység segítségével kényelmesen 

áthúzzuk a munkadarabot a gyalu felett.  

Így könnyebb a falcolás és az egyengetés –  

és precízebb a munka. A szögütközővel 90° és 45° 

között bármely tetszés szerinti szögben végezhet 

élletörést.

A gyorsfék másodpercek alatt nullára fékezi  

a gyalut a legnagyobb sebességről is.  

Ezáltal elkerüljük a sérülést és a munkadarab 

megsértését a gyalu leállításakor.

s

HL 850 EB gyorsfékkel

hagyományos elektromos gyalu

A gyalukés leállási ideje

Forrás: TÜV TERMÉK SZERVIZ  
Németország, 70008690 műszaki beszámoló
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Gyalulás | Áttekintés: a rendszer és a tartozékok

Tartozékok az EHL 65 egykezes gyaluhoz és a HL 850 gyaluhoz
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 Gyalufej HK 82 SD standard kivitel, HM 82 SD spirálkéssel, önkiszolgálás részére csomagolva 484520

 Gyalufej HK 82 RF rusztikus kivitel, finom, HS 82 RF spirálkéssel, mélységhatároló, önkiszolgálás részére csomagolva 484521

 Gyalufej HK 82 RG rusztikus kivitel, durva, HS 82 RG spirálkéssel, mélységhatároló, önkiszolgálás részére csomagolva 484522

 Gyalufej HK 82 RW rusztikus kivitel, hullámos, HS 82 RW spirálkéssel, mélységhatároló, önkiszolgálás részére csomagolva 485331

 Spirálkés HW 82 SD gyalufejhez HK 82 SD, standard keményfém kivitel, önkiszolgálás részére csomagolva 484515

Spirálkés HS 82 RF gyalufejhez HK 82 RF, HSS rusztikus kivitel, finom, önkiszolgálás részére csomagolva 484518

Spirálkés HS 82 RG gyalufejhez HK 82 RG, HSS rusztikus kivitel, durva, önkiszolgálás részére csomagolva 484519

Spirálkés HS 82 RW HK 82 RW gyalufejhez, HSS rusztikus kivitel, hullámos, önkiszolgálás részére csomagolva 485332

 Gyalukés (HM) HW 65 EHL 65-höz, HW-kivitel, EHL 65-höz, önkiszolgálás részére csomagolva 488503

 Forgácszsák SB-HL HL 850-hez, elszívó adapter nélkül, kartonban 484509

Elszívó adapter AD-HL SB-HL-hez, porzsákhoz és elszívótömlőhöz, karimával, az elszívótömlő átmérője 32 mm,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

484507

Forgácszsák SB-EHL EHL 65-höz 488566

 Telepített egység SE-EHL EHL 65-höz, lesimításhoz és falcoláshoz telepített egységben, elfordítható védőbúra,  
profillap csúszásgátló bevonattal, a vágás-mélységet jelző skálával

488524

Telepített egység SE-HL HL 850-hez, lesimításhoz és falcoláshoz telepített egységben, elfordítható védőbúra,  
profillap csúszásgátló bevonattal, a vágás-mélységet jelző skálával

485017

 Szögütköző WA-HL HL 850 EB-hez, 0-45°-os szögek gyalulásához, SE-HL telepített egységhez is, mint ütköző,  
Ütközőfelület hosszúság x magasság 350 x 75 mm

485018

 Pillanatszorító FSZ 120 acélból készült kivitel, Befogási szélesség 120 mm, A csomag tartalma 2 db, önkiszolgálás részére csomagolva 489570

 Falcmélység-határoló FA-EHL EHL 65-höz, 0-23 mm-es falcmélységhez, önkiszolgálás részére csomagolva 488543

Falcmélység-határoló FA-HL HL 850-hez, 0-30 mm-es falcmélységekhez, önkiszolgálás részére csomagolva 484512

 Párhuzamvezető PA-EHL EHL 65-höz, oldalsó megvezetéshez, beállítható(0-82 mm), önkiszolgálás részére csomagolva 488544

Párhuzamvezető PA-HL HL 850-hez, oldalsó megvezetéshez, beállítható(0-82 mm), önkiszolgálás részére csomagolva 484513

 SYSTAINER SYS-EHL SYSTAINER méret SYS 2 488567

SYSTAINER SYS-HL 850 SYSTAINER méret SYS 3 488989




