
A legfinomabb minőségű felület.
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Csiszolás 09

Kiváló minőségű, makulátlan felület a lehető legrövidebb idő alatt –  
ezt várják tőlünk a felhasználók. Milyen tényezők határozzák meg a felület 

minőségét? Az alapozás optimális előkészítése és a megfelelő 
technológia. A Festool rendszerelemei tökéletesen illeszkednek 

egymáshoz: a csiszolóanyagtól kezdve a gépen át egészen a tökéletes 
elszívásig.

Alkalmazások áttekintése | 167

Gépek áttekintése | 168

ROTEX áttételes hajtású excenteres csiszoló | 174
RO 125, RO 150

Excenteres csiszolók | 178
WTS 150, ETS 125, ETS 150

Vibrációs csiszolók | 184
RS 100, RS 200, RS 300, RTS 400

Deltacsiszoló | 188
DTS 400

DELTEX háromszögcsiszoló | 190
DX 93

DUPLEX lineáris csiszoló | 192
LS 130

Rotációs csiszolók | 194
RAS 115, RAS 180

Szalagcsiszolók | 196
BS 75, BS 105

PLANEX hosszúszárú falcsiszoló | 198
LHS 225

Áttekintés: a rendszer és a tartozékok | 201

Csiszolóanyag | 211
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Csiszolás

Önnek van egy feladata – mi kínáljuk a megoldást.

Könnyű, kézhezálló gép finomcsiszoláshoz.

A Festool márkanév több mint 50 éve egyet 

jelent a szakértelemmel a csiszolás területén.  

A Festool a vibrációs csiszolóval az akkor 

felállított új mércét azóta is folyamatosan  

egyre magasabbra helyezi. Célunk: a lehető 

legmagasabb hatékonyság minden csiszolási 

módnál.

A ROTEX. Három gép funkciója egy szerszámban: 
durvacsiszolás, finomcsiszolás és polírozás.

Nyugodt csiszolás: a Festool az innovatív vibráció-stop kiegyensúlyozással és az ergonómikus, jó fogású házzal új 
mércét állít fel a fáradságmentes munkavégzés szempontjából – és növeli a termelékenységet.

Az ergonómikus kezelés és a csekély vibráció az 

előfeltétele a tökéletes és tartós csiszolásnak.  

A Festool csiszológépek tökéletesen illeszkednek 

a kézbe, és individuálisan, több pozícióban is 

vezethetők. Ezen túlmenően olyan praktikus 

funkciókkal is rendelkeznek, mint a vibráció stop 

és a StickFix csiszolótányér. A termékválasztékot 

• Kifogástalan felületminőség és kiváló 

 eredmény

• Optimális ergonómia a fáradságmentes 

munkavégzés érdekében

A rendszer

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

A csiszolási tartozékok rendszere.
Optimalizált MPE-csiszolótányér FastFix 
rögzítéssel, szabadalmaztatott Jetstream 
eljárás és StickFix tépőzár.

Tartozékok a 200. oldaltól

A csiszolóanyag rendszer.
Mindig az ideális csiszolóanyaggal.  
A Jetstream rendszer kb. 30 %-kal meghos-
szabbítja a csiszolóanyagok élettartamát.

Csiszolóanyagok a 211. oldaltól

az olyan új Festool fejlesztések mellett, mint  

a ROTEX és a DUPLEX, elsősorban a kifogástalan 

kompatibilitás tünteti ki. A csiszolóanyagtól 

kezdve az elszívásig, valamennyi komponens 

tökéletesen illeszkedik egymáshoz.

Áttekintés az előnyökről:
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Csiszolás | Alkalmazások áttekintése

Áttekintés az alkalmazásokról – csiszolás
Ennyi alkalmazási lehetőség és műszaki megoldás esetén fontos, hogy a valóban megfelelő gép mellett döntsön. Ebben segít Önnek az alábbi táblázat. 

Válassza ki a napi munkában leggyakrabban előforduló alkalmazásokat és az ennek megfelelő gépet.

Az elszívó rendszer. Műhelyfelszerelési rendszerek. A polírozó rendszer.
Tiszta eredmény az elszívómobilokkal –  
a műhelyben és az építkezésen egyaránt.

Az mozgatható elszívókarokkal 
 ergonómikusan rendezheti be  
a munkahelyét.

Optimálisan illeszkednek egymáshoz:  
a polírozótányér, a különböző szivacsok,  
filcek és a báránybőrök valamennyi méretben.

Az elszívómobilokat a 263. oldaltól kezdve 
találja

Műhelyfelszerelési rendszerek a 299. oldaltól Tartozékok a 242. oldaltól
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Csiszolás | Gépek áttekintése

ROTEX RO 125 áttételes hajtású 
 excenteres csiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Régi festékek és lakkok lecsiszolása
• Átmeneti lakkcsiszolás
• Lakkok és műanyag felületek polírozása
• Sérülések kicsiszolása gépjárműveken
• Munkavégzés függöleges felületeken
• Lépcsőfokok csiszolása
• Ásványi anyagok csiszolása éas polírozása

Előnyös tulajdonságok
 

• Kicsi, könnyű és kézreálló a kevésbé fárasztó 
munkavégzés érdekében

• Három gép egyben: durvacsiszolásra, 
 finomcsiszolásra és polírozásra; ezáltal  
a beruházási költségek alacsonyak maradnak– 
és jelentős munkaidő-megtakarítás érhető el

• Hosszú élettartam a portömített hajtómű révén
• Szegélyhez közeli csiszolás a Festool 

 PROTECTOR segítségével

n = MMC Elektronika

ROTEX RO 150 áttételes hajtású 
 excenteres csiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Régi festékek és lakkok lecsiszolása
• Faanyagok megmunkálása
• Renoválási munkák, pl. lépcsőfokok csiszolása
• Ásványi anyagok csiszolása éas polírozása
• Glett elő- és durvacsiszolása
• Hologrammentes polírozás

Előnyös tulajdonságok
 

• Durva- és finomcsiszolás, polírozás
• Erős lemunkálás a ROTEX hullámmozgás 

segítségével
• Kiváló minőségű, karcmentes felületek az 

excentrikus mozgás segítségével
• FastFix csiszolótányér-csere, szerszám nélkül
• Ergonómiailag optimális fogantyúelhelyzés
• Szegélyhez közeli csiszolás a Festool 

 PROTECTOR segítségével

n = MMC Elektronika

WTS 150/7 excenteres csiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Átmeneti lakkcsiszolás durva felületeken
• Glettelt felületek csiszolása
• Festékek és lakkok felcsiszolása
• Alapozók csiszolása
• Gyalulási hibák simára csiszolása fafelületeken
• Lakkok felcsiszolása

Előnyös tulajdonságok
 

• Tányérfék a biztonságos és hibamentes 
 munkavégzéshez az utólagos megmunkálás 
költségei nélkül

• Gazdaságos munkavégzés a magas szintű 
teljesítmény révén

n = MMC Elektronika

Tovább a 174. oldalon Tovább a 176. oldalon Tovább a 178. oldalon

Teljesítményfelvétel 500 W

Fordulatszám:Rotex-hullámmozgásnál 300-600 min-1

Fordulatszám excenteres mozgásnál 3000-6000 min-1

Csiszolólöket 3,6 mm

FastFix csiszolótányér Ø 125 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 1,9 kg

Teljesítményfelvétel 720 W

Fordulatszám:Rotex-hullámmozgásnál 320-660 min-1

Fordulatszám excenteres mozgásnál 3300-6800 min-1

Csiszolólöket 5 mm

FastFix csiszolótányér Ø 150 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 2,3 kg

Teljesítményfelvétel 400 W

Fordulatszám excenteres mozgásnál 2600-6000 min-1

Csiszolólöket 7 mm

Cserélhető csiszolótányér 150 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 1,9 kg
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Csiszolás | Gépek áttekintése

ETS 125 excenteres csiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Egykezes csiszolás alakos és ívelt részeken,  

pl. fa- és műanyag darabokon
• Ideális függőleges felületekhez vagy fej feletti 

munkákhoz
• Csatlakozások felcsiszolása javítási helyeken
• Kis felületek finiselése vagy előcsiszolása

Előnyös tulajdonságok
 

• Tányérfék a biztonságos és hibamentes 
 munkavégzéshez az utólagos megmunkálás 
költségei nélkül

• Kiváló felületi minőség a 2 mm-es csiszolólöket 
révén

• Kevésbé fárasztó a munkavégzés, mivel kicsi, 
könnyű és különösen kézhezálló

n = Elektronika

ETS 150/3 excenteres csiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Végcsiszolás lakkon, fán és műanyagon
• Előcsiszolás polírozáshoz
• Szerves munkadarabok végcsiszolása
• Magasfényű felületek készre csiszolása 

polírozáshoz
• Fafelületek készre csiszolása waxoláshoz
• Fugaanyagok végcsiszolása

Előnyös tulajdonságok
 

• Legjobb felület-finiselés a 3 mm-es 
 csiszolólöket révén

• Hosszú élettartam a kétsoros golyóscsapágy 
révén

• A gép súlya mindössze 1,8 kg a különösen 
fáradságmentes munkavégzéshez

• Tányérfék a biztonságos és hibamentes 
 munkavégzéshez az utólagos megmunkálás 
költségei nélkül

• Fokozat nélküli fordulatszám-előválasztás és  
a fordulatszám állandó szinten tartása terhelés 
közben is

n = MMC Elektronika

ETS 150/5 excenteres csiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Átmeneti lakkcsiszolás
• Csiszolás keresztbe a száliránnyal 
• Festékek, lakkok és fa munkaanyagok 

 felcsiszolása
• Szerves anyagból készült padló csiszolása
• Szerves munkakanyagok finomcsiszolása
• Alapozóval ellátott felületek csiszolása

Előnyös tulajdonságok
 

• Jó lemunkálási teljesítmény az 5 mm-es 
csiszolólöket révén

• Hosszú élettartam a kétsoros golyóscsapágy 
révén

• A gép súlya mindössze 1,8 kg a különösen 
fáradságmentes munkavégzéshez

• Tányérfék a biztonságos és hibamentes 
 munkavégzéshez az utólagos megmunkálás 
költségei nélkül

• Fokozat nélküli fordulatszám-előválasztás és  
a fordulatszám állandó szinten tartása terhelés 
közben is

n = MMC Elektronika

Teljesítményfelvétel 200 W

Fordulatszám excenteres mozgásnál 6000-14000 min-1

Fordulatszám excenteres mozgásnál 14000 min-1

Csiszolólöket 2 mm

Cserélhető csiszolótányér 125 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 1,1 kg

Teljesítményfelvétel 310 W

Fordulatszám excenteres mozgásnál 4000-10000 min-1

Csiszolólöket 3 mm

Cserélhető csiszolótányér 150 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 1,8 kg

Teljesítményfelvétel 310 W

Fordulatszám excenteres mozgásnál 4000-10000 min-1

Csiszolólöket 5 mm

Cserélhető csiszolótányér 150 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 1,8 kg

Tovább a 180. oldalon Tovább a 182. oldalon Tovább a 182. oldalon
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Csiszolás | Gépek áttekintése

RS 100 C és RS 100 vibrációs csiszolók

A főbb alkalmazási területek
 
• Lakkok, festékek, alapozó nagy felületű 

 lecsiszolása
• Ragasztóanyag maradékok lecsiszolása
• Természetes alapanyagú padlók simára 

csiszolása
• Fémek simára csiszolása

Előnyös tulajdonságok
 

• Egészséget kímélő munkavégzés a vibráció-stoppal 
kiváltott, rendkívül nyugodt működés révén

• Nagyfokú gazdaságosságot eredményez, mivel 
az áttételes hajtásnak köszönhetően 
 különlegesen nagy anyagleválasztást érünk el

• Tökéletes eredmény és kevésbé fárasztó munkavég-
zés az optimális súlypontnak köszönhetően

• Különösen tiszta és az egészséget kímélő 
munkahely a külső elszívásnak köszönhetően 
(RS 100 C)

• Az optimális turbó-porelszívás szabad rálátást 
biztosít a munkadarabra(RS 100)

RS 200 vibrációs csiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Átmeneti lakkcsiszolás nagy, lapos felületeken
• Végcsiszolás lakkozás előtt
• Lakkok felcsiszolása
• Természetes fa- és furnér felületek csiszolása
• Alapozó felcsiszolása

Előnyös tulajdonságok
 

• Nincs szükség utólagos megmunkálásra, mert  
a nagy fordulatszám és közvetlen hajtás következ-
tében rendkívül finom felületet hozunk létre

• Magas szintű felületteljesítmény a gazdaságos 
munkavégzés érdekében alkalmazott 
 nagyméretű csiszolótalp révén

• Három oldalnál is lehetséges a szegélyhez 
közeli csiszolás

• A csapágy portömített tokban helyezkedik el,  
a csiszolótalp nagy szakítószilárdságú MPE-
műanyagból készült. Az ebből következő hosszú 
élettartam nagyfokú gazdaságosságot eredményez

n = Elektronika

RS 300 vibrációs csiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Felületek és sarkok csiszolása egy 

 munkamenetben
• Lamellák csiszolása specilás csiszoló talpakkal
• Lakkok, festékek, fa, műanyag felcsiszolása
• Természetes fa és furnéranyagok csiszolása 

lakkozás előtt
• Lakkok felcsiszolása
• Ásványi anyagok felcsiszolása
• Speciális alkalmazások

Előnyös tulajdonságok
 

• Rendkívül sokoldalúan alkalmazható  
a különböző fajtájú, cserélhető csiszolótalpak 
révén

• Kevésbé fárasztó munkavégzés a függőleges 
helyeken és a fej fölött végzett munka során  
is az ergonomikus kivitelnek köszönhetően

• Hosszú élettartam és nagyfokú gazdaságosság 
a stabil csapágyazásnak, a csavarozott 
 géptalpnak és a nagy szakítószilárdságú,  
MPE-műanyagból készült csiszolótalpnak 
köszönhetően

n = Elektronika

Tovább a 184. oldalon Tovább a 185. oldalon Tovább a 186. oldalon

Teljesítményfelvétel 620 W

Fordulatszám RS 100 C 6300 min-1

Fordulatszám RS 100 6000 min-1

Csiszolólöket 5 mm

Cserélhető csiszolótalp 115 x 225 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly RS 100 C 3,0 kg

Súly RS 100 3,3 kg

Teljesítményfelvétel 330 W

Fordulatszám 4000-10000 min-1

Fordulatszám 10000 min-1

Csiszolólöket 2,4 mm

Cserélhető csiszolótalp 115 x 225 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 2,5 kg

Teljesítményfelvétel 280 W

Fordulatszám 4000-10000 min-1

Fordulatszám 10000 min-1

Csiszolólöket 2,4 mm

Cserélhető csiszolótalp 93 x 175 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 2,3 kg
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Csiszolás | Gépek áttekintése

RTS 400 vibrációs csiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Egykezes csiszolás kicsi és keskeny felületeken
• Ideális függőleges felületekhez vagy fej feletti 

munkákhoz
• Natúr fafelületek és furnérok csiszolása 

lakkozás előtt – kiváltképpen a bútorokon
• Lakk köztes csiszolása sima részeken

Előnyös tulajdonságok
 

• Alig van szükség utólagos megmunkálásra, 
mert ezzel a géppel három oldalon is 
 lehetséges a peremközeli csiszolás, és  
a csiszolt felület tökéletesen egyenletes lesz

• A csapágy portömített tokban helyezkedik  
el, a csiszolótalp nagy szakítószilárdságú  
MPE-műanyagból készült. Az ebből következő 
hosszú élettartam nagyfokú gazdaságosságot 
eredményez

• Hatékony belső turbó elszívás
• Kevésbé fárasztó a munkavégzés, mivel kicsi, 

könnyű és különösen kézhezálló

n = Elektronika

DTS 400 deltacsiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Egykezes csiszolás kis felületeken, sarkokon  

és éleken
• Ideális függőleges felületekhez vagy fej feletti 

munkákhoz
• Natúr farészek és furnérok csiszolása  

a lakkozás előtt
• Különböző anyagok peremközeli csiszolása
• Csiszolás körbezárt területeken

Előnyös tulajdonságok
 

• A csiszolótalp háromszög alakja a sarkok és 
nehezen hozzáférhető helyek optimális 
 csiszolása érdekében. Jelentős időmegtakarítás 
érhető el általa, és kevesebb utólagos 
 megmunkálásra van szükség

• A csapágy portömített tokban helyezkedik  
el, a csiszolótalp nagy szakítószilárdságú  
MPE-műanyagból készült. Az ebből következő 
hosszú élettartam nagyfokú gazdaságosságot 
eredményez

• Hatékony belső turbó elszívás
• Kevésbé fárasztó a munkavégzés, mivel kicsi, 

könnyű és különösen kézhezálló

n = Elektronika

DELTEX DX 93 háromszögcsiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Sarokterületek csiszolása
• Lamellák csiszolása
• Munkavégzés nehezen hozzáférhető helyeken
• Lakkok és festékek lecsiszolása sarkoknál
• Csiszolás egy kézzel, függölegesen vagy a fej 

felett

Előnyös tulajdonságok
 

• A sarkoknál és a kis felületeken történő 
alkalmazás során a kúpkerekes hajtómű 
átlagon felüli lemunkálási teljesítményével 
nagyfokú gazdaságosság érhető el

• Egyértelmű időmegtakarítás érhető el  
a csiszolótalpak, és -eszközök gyors forgása  
és cseréje révén –az intelligens StickFix 
rendszernek köszönhetően

• Lamellás csiszolótalp megfelelő csiszolótalppal

n = Elektronika

Teljesítményfelvétel 200 W

Fordulatszám 6000-14000 min-1

Fordulatszám 14000 min-1

Csiszolólöket 2 mm

Cserélhető csiszolótalp 80 x 130 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 1,1 kg

Teljesítményfelvétel 200 W

Fordulatszám 6000-14000 min-1

Fordulatszám 14000 min-1

Csiszolólöket 2 mm

Cserélhető csiszolótalp 100 x 150 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 1,1 kg

Teljesítményfelvétel 150 W

Fordulatszám 5000-9500 min-1

Csiszolólöket 2,5 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 1,5 kg

Tovább a 188. oldalon Tovább a 188. oldalon Tovább a 190. oldalon
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Csiszolás | Gépek áttekintése

DUPLEX LS 130 lineáris csiszoló 

A főbb alkalmazási területek
 
• Profilok, falcok, ívek csiszolása
• Saját kezűleg kialakítható csiszoló talp az 

egyéni profilok kialakításához
• Fa csiszolás a szálirányban a lineáris 

 mozgásnak köszönhetően
• Korlát csiszolása
• Lamellák szálírányú csiszolása

Előnyös tulajdonságok
 

• A kézi munka gazdaságos helyettesítése 
horonyképzésnél és profilozásnál, többek között 
a lineáris mozgás révén – kevésbé fárasztó 
munkavégzés

• A csiszolótalpak és -anyagok sokoldalú 
 választéka révén széles felhasználási terület

• A csiszolótalpak egyszerűen, gyorsan  
és szerszám nélkül cserélhetők

• Hosszú élettartam az elnyűhetetlen  
konstrukció révén

n = Elektronika

RAS 115.04 rotációs csiszoló 

A főbb alkalmazási területek
 
• Lakkok, festékek, fa, műanyag lelcsiszolása
• Fémek fényesre csiszolása
• Rozsda eltávolítása
• Rétegek szinte 100%-os eltávolítása az állítható 

elszívó fedélnek köszönhetően

Előnyös tulajdonságok
 

• Fáradságmentes munka az ergonómikus 
formatervezésnek és a gépház 58 mm-es 
átmérőjének köszönhetően

• Nagyfokú gazdaságosság, mivel a gépek 
fordulatszámát kimondottan festett felületek 
lemunkálásához fejlesztettük ki

• Tiszta munkahely, szabad rálátás  
a munkadarabra, és egészséges környezet  
az optimális porelszívás révén

• Szerszám nélküli csiszolótányér-csere
• Fordulatszám előválasztása és állandó szinten 

tartása

n = MMC Elektronika

RAS 180.03 rotációs csiszoló 

A főbb alkalmazási területek
 
• Lakkok, festékek, fa, műanyag lelcsiszolása
• Fémek fényesre csiszolása
• Rozsda eltávolítása
• Rétegek szinte 100%-os eltávolítása az állítható 

elszívó fedélnek köszönhetően

Előnyös tulajdonságok
 

• Különösen gazdaságos, ha nagy felületek 
megmunkálására használja, mivel a gépet 
nagyfokú és gyors anyaglehordásra terveztük

• Alacsony fajlagos költségszint a termikus 
túlterhelés elleni védelemnek köszönhető 
hosszú élettartam révén

• Tiszta munkahely, szabad rálátás  
a munkadarabra, és egészséges környezet  
az optimális porelszívás révén

• Szerszám nélküli csiszolótányér-csere

n = MMC Elektronika

Tovább a 192. oldalon Tovább a 194. oldalon Tovább a 194. oldalon

Teljesítményfelvétel 260 W

Fordulatszám 4000-6000 min-1

Csiszolólöket 4 mm

Cserélhető csiszolótalp 133 x 80 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 1,7 kg

Teljesítményfelvétel 500 W

Fordulatszám 1350-3800 min-1

Cserélhető csiszolótányér 115 mm

Orsóméret M14 

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 2,3 kg

Teljesítményfelvétel 1500 W

Fordulatszám 800-4000 min-1

Cserélhető csiszolótányér 180 mm

Orsóméret M14 

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 4,2 kg
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Csiszolás | Gépek áttekintése

BS 75 szalagcsiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Lapos felületek csiszolása
• Magas minőségű furnérozott felületek 

 felcsiszolása
• Gyalulási hibák kicsiszolása
• Szegélylécek csiszolása a telepített egységgel

Előnyös tulajdonságok
 

• Kevésbé fárasztó munkavégzés  
a hosszirányban beépített motor kiegyenlített 
súlyelosztása révén

• Tökéletes munkaeredmény a legkülönbözőbb 
anyag esetében is a durva- és finomcsiszolás-
hoz fokozatmentesen beállítható 
 szalagsebesség révén

• A motor nagy áthúzóereje gondoskodik  
a gazdaságos munkavégzésről

n = Elektronika

BS 105 szalagcsiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Nagy felületek csiszolása
• Magas minőségű furnérozott felületek 

 felcsiszolása
• Gyalulási hibák kicsiszolása
• Szegélylécek csiszolása a telepített egységgel

Előnyös tulajdonságok
 

• Kevésbé fárasztó munkavégzés  
a hosszirányban beépített motor kiegyenlített 
súlyelosztása révén

• Tökéletes munkaeredmény a legkülönbözőbb 
anyag esetében is a durva- és finomcsiszolás-
hoz fokozatmentesen beállítható 
 szalagsebesség révén

• A motor nagy áthúzóereje gondoskodik  
a gazdaságos munkavégzésről

n = Elektronika

PLANEX LHS 225

A főbb alkalmazási területek
 
• Gipszkarton és szárazfalazás csiszolása
• Tapétamaradványok eltávolítása

Előnyös tulajdonságok
 

• Két hosszúság, egy készülék – néhány mozdu-
lattal meghosszabbítható vagy lerövidíthető

• A fal és a mennyezet erősebb és gyorsabb 
 lecsiszolása a robusztus, kétfokozatú hajtómű 
segítségével

• Robusztus, megbízható meghajtó elemek 
optimális erőkihasználással

• Könnyűnek érzékelt súly a szabályozható 
elszívás következtében

• Peremközeli munkavégzés lehetősége  
a levehető kefeegység következtében

n = MMC Elektronika

Teljesítményfelvétel 1010 W

Teljesítményfelvétel 800 W

Szalagsebesség névleges terhelésnél 200-380 m/perc

Szalagsebesség névleges terhelésnél 315 m/perc

Csiszolószalag szélesség 75 mm

A szalag hossza 533 mm

Csiszolófelület 135 x 75 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27/36 mm

Súly 3,8 kg

Teljesítményfelvétel 1400 W

Teljesítményfelvétel 1200 W

Szalagsebesség névleges terhelésnél 230-380 m/perc

Szalagsebesség névleges terhelésnél 380 m/perc

Csiszolószalag szélesség 105 mm

A szalag hossza 620 mm

Csiszolófelület 160 x 105 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 27/36 mm

Súly 6,5 kg

Teljesítményfelvétel 550 W

Fordulatszám 450-920 min-1

Csiszolótányér-átmérő 215 mm

Csatlakozás elszívás részére Ø 36 mm

Súly 4,6 kg

Tovább a 196. oldalon Tovább a 196. oldalon Tovább a 198. oldalon
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Csiszolás | ROTEX RO 125 áttételes hajtású excenteres csiszoló

„Kicsi” ROTEX – nagy teljesítmény.
Csekély súly, kompakt gépház és lágy gumiborítású fogantyú: a számos ergonómiai tanulmány alapján kifejlesztett ROTEX RO 125 

pontosan illeszkedik a kéz alakjához. Ön teljesen természetes módon fogja és vezeti a gépet és gyorsan dolgozik – és a teljesítmény 

önmagáért beszél!

Kifejezetten könnyen kezelhető.
Jól fekszik a kézben: könnyen 
 kezelhető, kompakt építésmód,  
csekély súly – és lágy gumírozással 
bevont fogantyú.

MMC elektronika.
Szabályozza a lágy indítást, a fordulatszámot 
hozzáigazítja az anyaghoz és a megtartja a 
beállított szinten. Fokozatmentesen állítható.

Jetstream elv.
Kevesebb porosodás, kevesebb 
 hőképződés, kevesebb eltömődés –  
a 9-lyukas eljárásnak köszönhetően.  
Kb. 30 %-kal hosszabb élettartam!

FastFix tányér csere.
Egyszerű, gyors és biztonságos  
A saját kezén kívül nincs szükség  
más szerszámra a gyors cseréhez.

Festool PROTECTOR.
A PROTECTOR védi a munkadarabot és  
a csiszolótányért az ütközőéleken való 
 csiszolásnál. Így Ön még gyorsabban,  
könnyebben és visszaütésmentesen csiszolhat – 
nagy ráfordítást igénylő utólagos megmunkálás 
nélkül.

Hatékony tányérfék.
Elkerülhető a felület megsértése a gép 
munkadarabra való ráhelyezésekor.

Hosszú élettartam és sima futás.
Csekélyebb vibráció az optimális 
tányérfekvésnek köszönhetően, tökéletes 
eredmény. Kiváló minőségű, megbízható 
hajtás. A kapcsolók pormentesen vannak 
elhelyezve, a hajtás kétszeresen tömített.

Robosztus kezelőelemek.
A be/kikapcsoló és a ROTEX kapcsoló jobbról 
és balról is kezelhető.

ROTEX RO 125 áttételes hajtású excenteres csiszoló E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

RO 125 FEQ-Plus • • StickFix csiszolótányér Ø 125 mm (puha-HT), StickFix csiszolópapír, Festool PROTECTOR, Systainer-ben SYS 2 571533

A műszaki adatokat lásd a 168. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 201. oldalon
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Csiszolás | ROTEX RO 125 áttételes hajtású excenteres csiszoló

Egy gép – számtalan előny.

Egyszerűen sokoldalú. Durva vagy finom. Meglepően könnyen kezelhető.

Gazdaságosabb a munkavégzés. Háromszor nagyobb anyagleválasztás. A gazdaságos 3 az 1-ben elv.

A „kis” ROTEX ugyanolyan mindentudó, mint  

a nagy. Erőteljesen, mégis lágyan működik, és 

emellett különlegesen könnyű. A hozzákapcsol-

ható ROTEX hullámmozgással ideális 

 csiszolómozgást és fordulatszámot nyerünk:  

pl. a viaszos felületek itt látható polírozásához.

A ROTEX beállítható az egyéni igényeknek 

megfelelően. Ha nagy anyagleválasztásra van 

szüksége az ablakcsiszoláshoz vagy ha finomcsi-

szolást használ az átmenetek megmunkálásá-

hoz– egyszerűen kapcsolja át a gépet. Kiváló az 

anyagleválasztás és a felületminőség!

A ROTEX RO 125 csiszolót kompakt építésmódja 

miatt szívesen veszi kézbe – és szívesen viszi 

magával. Ezt a kompakt gépház mellett még  

a lágy gumiborítású fogantyú és a csekély súly  

is indokolja. Így nem probléma a csiszolás a fej 

felett és a függőleges felületeken.

Az excenteres- és a hajtás áttételezésével segített 

rotációs mozgás kombinálhatóságával a ROTEX 

egyedülálló előnyöket biztosít az időmegtakarítás 

és a gazdaságosság tekintetében. Például  

a zománc be- és lecsiszolásánál.

A ROTEX (1) kb. háromszor akkora anyaglevá-

lasztást ér el durvacsiszolással, mint a rendes 

excenteres csiszoló (2) azonos idő alatt  

(Forrás: Festool kísérleti műhely).

Három gép egyben. A ROTEX csiszolóval  

három különböző munkamenetet hajthat végre  

a gép cserélése nélkül: a durvacsiszolást,  

a finomcsiszolást és a polírozást. Egyszerűen 

átállítja a billenőkapcsolót egy másik 

 csiszolómozgásra és máris mehet.

(1) (2)

1. Durvacsiszolás

2. Finomcsiszolás

3. Polírozás
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Csiszolás | ROTEX RO 150 áttételes hajtású excenteres csiszoló

Az előnyök áttekintése.
A ROTEX RO 150 a legmagasabb ergonómiát és anyagleválasztási teljesítményt nyújtja, valamint kiváló porelszívást.

A kapcsolók ideális elhelyezése.
A gépházon elhelyezett kapcsolók lehetővé 
teszik a gyors átkapcsolást és mind a jobb-, 
mind a balkezesek számára egyformán jól 
kezelhetők. A légáramlás megakadályozza  
a porral való eltömődést.

Egyedi munkavégzés.
Különböző anyagok, különböző követelmé-
nyek: az MMC elektronika szabályozza az 
indítási áramkorlátozást, a túlhevülés elleni 
védelmet és fokozatmentes fordulatszám 
beállítást.

Levehető elszívócsatorna.
Az elszívócsatorna egy kézmozdulattal 
levehető, így Ön akadálytalanul polírozhat.

Hatékony tányérfék.
A tányérfék megakadályozza a csiszolótányér 
túlpörgését. Elkerüli a csiszolás okozta 
 karcolások kialakulását a felületen és 
 megtakarítja az utólagos megmunkálást.

Nyugodt futás.
A belső oldal nagy felfekvő felülete gondoskodik  
a csiszoló- és polírozótányér rendkívül nyugodt 
működéséről és csökkenti a kiegyensúlyozatlan-
ságot és a rezgést.

Csiszolótányér cseréje szerszám nélkül.
A FastFix csiszolótányér-csere segítségével 
gyorsan és egyszerűen a mindenkori felülethez 
legalkalmasabb csiszolótányért használhatja. 
Egyszerűen vegye le a tányért, cserélje ki egy 
másikra és máris dolgozhat tovább...

Festool PROTECTOR.
A PROTECTOR védi a munkadarabot és  
a csiszolótányért az ütközőéleken való 
csiszolásnál. Így Ön még gyorsabban, 
könnyebben és visszaütésmentesen 
 csiszolhat – nagy ráfordítást igénylő  
utólagos megmunkálás nélkül.

Hosszú élettartam.
A kétszeresen tömített és ezáltal csaknem 
hermetikusan zárt Longlife-áttétel megnöveli 
az Ön RO 150 gépének élettartamát még  
a legnehezebb alkalmazási körülmények 
között is.

ROTEX RO 150 áttételes hajtású excenteres csiszoló – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

RO 150 FEQ-Plus • • StickFix csiszolótányér Ø 150 mm (puha-HT), StickFix csiszolópapír, Festool PROTECTOR, Systainer-ben SYS 3 571570

RO 150 FEQ • – StickFix csiszolótányér Ø 150 mm (puha-HT), StickFix csiszolópapír, Festool PROTECTOR, kartonban 571612

A műszaki adatokat lásd a 168. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 202. oldalon
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Csiszolás | ROTEX RO 150 áttételes hajtású excenteres csiszoló

Ok nélkül semmi sem válik klasszikussá.

Gazdaságosabb a munkavégzés. Ergonómikus, formatervezett gépkialakítás. Ideális gép polírozáshoz is.

Aki a Festool nevet viseli … A Festool PROTECTOR. A gazdaságos 3 az 1-ben elv.

Az excenteres- és a hajtás áttételezésével 

segített rotációs mozgás kombinálhatóságával  

a ROTEX egyedülálló előnyöket biztosít  

az időmegtakarítás és a gazdaságosság 

 tekintetében. Például a régi festékek 

 lecsiszolásánál.

A RO 150 minden fogantyúhelyzetben kellemesen 

fekszik a kézben és pontosan irányítható. A gépház 

keskeny és kompakt, a súlya meglepően alacsony 

és a rezgést egy érezhetően kellemes szintre 

csökkentettük.

A ROTEX-hullámmozgással tükörfényesre 

polírozhatók a lakkok. A csökkentett fordulat-

szám alacsony szinten tartja a hőmérsékletet  

és megakadályozza a hologrammképződést és  

a polírozóanyag spriccelését.

...több száz órát töltött a kísérleti laboratórium-

ban. Az RO 150 belső szerkezete szélsőségesen 

tartós üzemeltetés esetén is helytáll. Nem árt 

neki a régi lakkok, festékek, fa vagy gázbeton, 

acél és gipszkarton tartós csiszolása.

Aki az ütköző éleken végzett munka során 

 bosszankodik a visszaütés és a kellemetlen 

utócsiszolás miatt, értékelni fogja a PROTECTOR-t. 

 Egyszerűen felhelyezve lehetséges a peremközeli 

csiszolás, nem sérül meg a munkadarab és  

a csiszolótányér, nincs visszaütés.

Három gép egyben. A ROTEX csiszolóval  

három különböző munkamenetet hajthat végre  

a gép cserélése nélkül: a durvacsiszolást,  

a finomcsiszolást és a polírozást. Egyszerűen 

átállítja a billenőkapcsolót egy másik 

 csiszolómozgásra és máris mehet.

1. Durvacsiszolás

2. Finomcsiszolás

3. Polírozás
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Csiszolás | WTS 150 Excenteres csiszoló

A nagy felületek 
 specialistája.

A 7 mm-es csiszolólökettel rendelkező WTS 150 a nagy anyagleválasztás specialistája a nagy 

 felületeken – glett csiszolásánál, vastag lakkrétegek eltávolításánál és fa lecsiszolásánál egyaránt.

MMC elektronika.
Szabályozza a lágy indítást,  
a fordulatszámot hozzáigazítja az anyaghoz 
és a megtartja a beállított szinten. 
 Fokozatmentesen állítható.

Csekély súly.
Nagy teljesítménye mellett egyszerűen 
vezethető, csekély súlyának és  
a rezgésmentes kiegyensúlyozásnak 
köszönhetően.

Tányérfék.
Tökéletesre csiszolt felület,  
nem keletkeznek barázdák és hullámok  
a gép ráhelyezésekor a munkadarabra.

Jó anyagleválasztási teljesítmény.
A 7 mm-es csiszolólökettel rendelkező  
WTS 150 gondoskodik a nagy anyagleválasz-
tásról – és a nagyfokú gazdaságosságról.

Jetstream elv.
Kb. 30 %-kal kevesebb csiszoló-
anyag felhasználás. Nagy 
szakítószilárdságú MPE műanyag 
a hosszú élettartam érdekében, 
élek csiszolásánál is.

Kiemelkedően jó kezelhetőség.
A kéz anatómiai alakjához igazodó építés-
mód: könnyű, kompakt, jól megfogható ház 
és ergonómikus fogantyú.

Erős és bírja a terhelést. Az értékes szerkezeti 

elemekre épülő, robosztus konstrukció garantálja 

a WTS 150 hosszú élettartamát. És hogy Ön is 

kitartson, a WTS 150 még további előnyöket is 

kínál Önnek: ergonómikus építés, vibráció stop  

és porelszívás.

Erőteljes: festék lecsiszolása.

Ideális: festékek és lakkok csiszolásához Gyors: nagy anyagleválasztási teljesítmény az áttételezett 
hajtásnak köszönhetően.

A Jetstream elvnek köszönhetően a csiszolóanyagok 
élettartama kb. 30 %-kal hosszabb.

WTS 150 Excenteres csiszoló – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

WTS 150/7 E-Plus • • StickFix csiszolótányér Ø 150 mm (puha-HT), StickFix csiszolópapír, kiegészítő fogantyú, kezelőszerszám, 
Systainer-ben SYS 2

571569

WTS 150/7 E • – StickFix csiszolótányér Ø 150 mm (puha-HT), StickFix csiszolópapír, kiegészítő fogantyú, kezelőszerszám, 
kartonban

571581

A műszaki adatokat lásd a 168. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 202. oldalon
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Csiszolás | ETS 125 excenteres csiszoló

Ezt Ön félkézzel is megcsinálja.
Az ETS 125 kompaktcsiszoló 2 mm-es lökettel rendelkező ergonómikus egykezes gép a legmagasabb minőségű felületcsiszoláshoz. Finis- vagy 

 előcsiszolásnál. Ideális a függőleges felületeken és a fej felett végzett csiszoláshoz, mert a súlya csupán 1,1 kg. Műszaki szempontból igazi „nagymenő”.

A készülékek gyors cseréje.
A gép cseréjéhez csak egy kézmozdulat 
szükséges! Kábelszakadás esetén  
sem kell a munkát hosszabb időre 
 megszakítani: kicseréli a kábelt és máris 
folytathatja a munkát.

Tiszta és védi az egészségét.
Nincs jobb megoldás az elszívómobillal folytatott 
tökéletes elszívásnál. A környezet tiszta marad, 
optimális lesz a munkában elért eredmény –  
és megóvja az egészségét.

Nincs sztatikus feltöltődés.
Az antisztatizáló egység megakadályozza  
a kellemetlen sztatikus feltöltődést az 
 elszívómobilok csatlakoztatásakor. Így fém 
felületről is lehetséges a lakk lehordása.

Rugalmas alkalmazások.
A porszűrővel folytatott munkánál az erős 
önelszívás gondoskodik a messzemenően 
tiszta munkahelyről, a szabad látási 
 viszonyokról és az egészséges környezetről.Kb. 30 %-kal hosszabb élettartam.

A szabadalmaztatott Jetstream rendszer  
teszi lehetővé: kevesebb porosodás,  
csekélyebb hőképződés, kevésbé tömődik el  
a csiszolóanyag. Nagyfokú gazdaságosság.

Hatékony tányérfék.
A tányérfék megakadályozza a csiszolótányér 
túlpörgését. Elkerüli a csiszolás okozta 
karcolások kialakulását a felületen és 
megtakarítja az utólagos megmunkálást.

Jó kezelhetőség, nyugodt munkavégzés.
A kompakt csiszolók kompakt szerkezeti kialakítása 
ideális az egykezes irányítás szempontjából –  
jobb- és balkezesek számára egyaránt. Az optimális 
kiegyensúlyozás révén a csiszolótányér vagy  
a -talp még nyugodtabban jár. Így hosszabban is 
fáradságmentesen dolgozhat.

Az anyagminőségnek megfelelő munka.
Fa, műanyag vagy lakk – az elektronika 
fokozatmentesen hozzáigazítja  
a fordulatszámot az anyaghoz és állandó 
szinten tartja.

A műszaki adatokat lásd a 169. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 201. oldalon

ETS 125 excenteres csiszoló – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

ETS 125 EQ-Plus • • StickFix csiszolótányér Ø 125 mm (puha-HT), StickFix csiszolópapír, szűrőkazetta, Systainer-ben SYS 2 571605

ETS 125 EQ • – StickFix csiszolótányér Ø 125 mm (puha-HT), StickFix csiszolópapír, szűrőkazetta, kartonban 571607

ETS 125 Q-Plus – • StickFix csiszolótányér Ø 125 mm (puha-HT), StickFix csiszolópapír, szűrőkazetta, Systainer-ben SYS 2 571602

ETS 125 Q – – StickFix csiszolótányér Ø 125 mm (puha-HT), StickFix csiszolópapír, szűrőkazetta, kartonban 571603
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Csiszolás | ETS 125 excenteres csiszoló

Kicsi a bors, de erős.

Függőlegesen, vízszintesen, fent és lent. Utóigazítás nélkül. Választási lehetőség az elszívásnál.

Ideális a fafelületekhez. Abszolút sima felfekvés. Egyedülállóan könnyen kezelhető.

Az ETS 125 olyannyira könnyű és kézhezálló, hogy 

könnyedén lehet vele csiszolni a függőleges és  

a fej feletti felületeket. Mindez természetesen 

kényelmes módon egy kézzel és kellemetlen 

vibráció nélkül végezhető.

Ahhoz, hogy a polírozásnál az eredmény valóban 

kifogástalan legyen, jó előkészítésre van szükség. 

Ehhez ideális partner az ETS 125. Segítségével 

pontosan és finom érzékkel lehet végezni az 

előcsiszolást.

Az ETS 125-nél használhatja a beépített turbó 

elszívást – vagy pedig választhatja az 

 elszívómobillal való elszívást, amellyel majdnem 

100 %-os elszívást ér el. A Festool elszívómobil 

közvetlenül csatlakoztatható – adapter nélkül.

Az ETS 125 kiválóan megfelel a lakkozás, 

 valamint a viasszal és az olajjal való kezelés 

előkészítésére. Az excenteres csiszolómozgás 

barázdamentesen csiszolt felületet hoz létre.

A megbízható szerszám alapkövetelmény 

mindazok számára, akiknek abszolút kiváló 

minőségű felületet kell létrehozniuk. Az ETS 125 

ilyen szerszám. A csiszolótányér nyugodtan  

és pontosan fut – és tökéletesen simán fekszik  

a felületen.

Az ETS 125-nél a könnyű kezelhetőség valóság  

és nem csak ígéret. Egy kézzel is kényelmesen  

és biztonságosan irányítható a a kellemes  

fogást nyújtó fogantyúnak és a csekély súlynak 

köszönhetően.
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Csiszolás | ETS 150 excenteres csiszoló

Csiszolás könnyedén.
Az ETS 150/3 a legjobb gép a finom- és a legfinomabb csiszoláshoz. A legkönnyebb gép a saját kategóriájában és a 3 mm-es csiszolólökettel a legjobb 

felületminőséget éri el. Az ETS 150/5 az 5 mm-es lökettel a előcsiszolás, illetve a lakkok köztes csiszolásának a specialistája. Kézhezálló kialakítása az 

ergonómia mintaképének tekinthető.

Kiemelkedően jó kezelhetőség.
A kéz anatómiai alakjához igazodó építésmód: 
könnyű, kompakt, jól megfogható ház és 
 ergonómikus fogantyú.

Hosszú élettartam.
Por ellen tömített és hosszú élettartamú, 
kétsoros golyóscsapágyazás.

Biztos kapcsolat.
A kiváló minőségű bronz érintkezőknek 
köszönhetően garantált a stabil 
 összeköttetés. A plug it-rendszerrel  
nem probléma a kábel gyors cseréje.

Kiváló elszívás.
Elszívómobillal összeköttetésben: tiszta látási 
viszonyok és kiváló egészségvédelem.Jetstream elv.

Kb. 30 %-kal kevesebb csiszolóanyag 
 felhasználás. Nagy szakítószilárdságú MPE 
műanyag a hosszú élettartam érdekében,  
élek csiszolásánál is.

Hatékony tányérfék.
Elkerülhető a felület megsértése a gép 
munkadarabra való ráhelyezésekor.

MMC elektronika.
Szabályozza a lágy indítást, a fordulatszá-
mot hozzáigazítja az anyaghoz és  
a megtartja a beállított szinten. 
 Fokozatmentesen állítható.

Kifejezetten robosztus.
Ha leesik a gép: optimalizált szerkezeti 
elemek védik az elektronikát.

ETS 150 excenteres csiszoló – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

ETS 150/3 EQ-Plus • • csiszolótányér StickFix R 150 (puha), StickFix csiszolópapír, szűrőkazetta, kezelőszerszám, 
 finomcsiszoláshoz, Systainer-ben SYS 3

571542

ETS 150/3 EQ-C • – csiszolótányér StickFix R 150 (szuper puha), StickFix csiszolópapír, kezelőszerszám, finomcsiszoláshoz, 
kartonban

571552

ETS 150/3 EQ • – csiszolótányér StickFix R 150 (puha), StickFix csiszolópapír, szűrőkazetta, kezelőszerszám, 
 finomcsiszoláshoz, kartonban

571543

ETS 150/5 EQ-Plus • • csiszolótányér StickFix R 150 (puha), StickFix csiszolópapír, szűrőkazetta, kezelőszerszám,  
durva- és köztes csiszoláshoz, Systainer-ben SYS 3

571545

ETS 150/5 EQ-C • – csiszolótányér StickFix R 150 (szuper puha), StickFix csiszolópapír, kezelőszerszám,  
durva- és köztes csiszoláshoz, kartonban

571553

ETS 150/5 EQ • – csiszolótányér StickFix R 150 (puha), StickFix csiszolópapír, szűrőkazetta, kezelőszerszám,  
durva- és köztes csiszoláshoz, kartonban

571546

A műszaki adatokat lásd a 169. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 202. oldalon
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Csiszolás | ETS 150 excenteres csiszoló

Oka van a jó minőségnek.

A rendkívül jó fogású gépház kíméli az erejét. Erős külső fal. A nedves csiszolás már a múlté.

Tökéletes felületminőség. Hosszú élettartam. A legkönnyebb gép saját kategóriájában.

Az új Softgrip sokkal jobb fogást biztosít a géphá-

zon és ergonómiai szempontból is előnyös. Ezzel 

az újszerű, megoldással egyforma alapossággal 

csiszolhatja a felületeket és a profilokat. Vízszin-

tesen, függőlegesen és a fej felett – elkerüli  

a felesleges erőkifejtést.

A megerősített gépház, különösen a ETS 150 

fejrészénél, lényegesen jobb védelmet biztosít  

a gép számára. A nagy mértékben ütésálló 

műanyag különlegesen robosztus – de a készülék 

mégis nagyon könnyű.

Az autófényezők gyakran még ma is a régi 

módszerrel, nedvescsiszolással dolgoznak.  

A Festool a szárazcsiszolás mellett teszi le  

a voksát. Az előnyei: kevés hibalehetőség,  

idő- és költségmegtakarítás, folytonosan  

kiváló felületminőség.

Az ETS 150 két beépített előnnyel rendelkezik  

az elő-, a köztes- és a finomcsiszoláshoz: az 

intelligens MMC elektronikával és az excenteres 

csiszolómozgással. Ehhez jön még  

a szabadalmaztatott Jetstream eljárás, amely 

megakadályozza a csiszolóanyag eltömődését.

Aki Festool gépet vásárol, hosszú élettartamot  

és minimális meghibásodási hajlandóságot kap 

pénzéért. A fejlesztéstől a szállításig folyamato-

san teszteljük a gépeinket, pl. a speciális por-

kamrában, és folyamatosan tökéletesítjük őket. 

Az eredmény önmagáért beszél!

Az ETS 150 súlya csupán 1,8 kg! Ez a legkönnyebb 

a saját kategóriájában (Forrás: Festool kísérleti 

műhely). A teljesítményt ez nem befolyásolja.  

Az optimalizált MMC elektronika és a rendkívül 

robosztus kivitel következtében alkalmas 

 bármilyen tartós bevetésre.
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Csiszolás | RS 100 vibrációs csiszoló

A durvacsiszolás 
 specialistái.

Nagy anyagleválasztás a fokozott gazdaságosság érdekében a nagy felületeken – ez a feladata  

az RS 100-as sorozatba tartozó profi gépeknek. 5 mm-es lökettel és erőteljes áttételes hajtással 

rendelkeznek. Az RS 100 Q ezen túlmenően saját beépített elszívással is rendelkezik.

Minden kéznél van.
A fogantyú úgy lett kialakítva, hogy az összes 
kapcsoló egy kézzel kényelmesen elérhető 
legyen.

plug it.
A gép cseréjéhez csak egy kézmozdulat 
szükséges. Kábelszakadás esetén  
sem kell a munkát hosszabb időre 
 megszakítani. Cserélje ki a kábelt és 
máris folytathatja a munkát.

Jó anyagleválasztási teljesítmény.
Az 5 mm-es löketnek és az áttételezett 
hajtásnak köszönhetően.

Tökéletes csiszolás.
Nagy szakítószilárdságú MPE-műanyag,  
és stabil, magnéziumból készült géptalp  
a tökéletes csiszolás érdekében.

Kiegészítő fogantyú.
Kiegészítő fogantyú az optimális 
 kezelhetőség érdekében függőleges 
felületeken.

Optimális súlypont.
Az optimális súlypont gondoskodik  
a jó ergonómiáról és a fáradságmentes 
 munkavégzésről.

Az áttételes hajtású Festool csiszolókat kifejezet-

ten a nagy anyagleválasztás céljára fejlesztettük 

ki. Optimálisan megfelelnek a vastag és 

 makacsul ellenálló régi bevonatok lecsiszolására 

a nagy felületeken.

Különlegesen nagy anyagleválasztás az áttételes 
hajtásnak köszönhetően – a még gazdaságosabb 
munkavégzés érdekében.

Az optimális súlypontnak hála kellemes a munka. A függőleges felületeken is fáradságmentesen dolgozik.

Tiszta munka az RS 100 Q beépített, saját elszívásának 
köszönhetően– természetesen egyszerű porzsák 
cserével.

RS 100 vibrációs csiszoló – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

RS 100 Q-Plus – • StickFix csiszolótalp 115 x 225 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, Systainer-ben SYS 2 567756

RS 100 Q – – StickFix csiszolótalp 115 x 225 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, kartonban 567757

RS 100 CQ-Plus – • StickFix csiszolótalp 115 x 221 mm, StickFix csiszolólap, Systainer-ben SYS 2 567760

RS 100 CQ – – StickFix csiszolótalp 115 x 221 mm, StickFix csiszolólap, kartonban 567759

A műszaki adatokat lásd a 170. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 203. oldalon
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Csiszolás | RS 200 vibrációs csiszoló

A finomcsiszolás specialistája.
A 2,4 mm-es lökettel és közvetlen hajtással rendelkező RS 200 ideális gép a kiváló minőségű csiszoláshoz nagy felületeken. A nagy csiszolótalppal 

 gazdaságosan végezhető a lakk köztes- és végső csiszolása, pl. az ajtók vagy a nagy bútorfelületek előcsiszolásánál. A perem- és sarokközeli csiszolás 

következtében csak minimális utólagos megmunkálásra lesz szükség.

Antisztatizáló felszerelés.
Az antisztatizáló egység megakadályozza  
a kellemetlen sztatikus feltöltődést –  
így fém felületről is lehetséges a lakk 
lehordása.

plug it.
A gép cseréjéhez csak egy kézmozdulat szükséges. 
Kábelszakadás esetén sem kell a munkát hosszabb 
időre megszakítani. Cserélje ki a kábelt és máris 
folytathatja a munkát.

Beépített elszívás.
Az RS 200 erős beépített elszívással 
rendelkezik – az Ön egészségének 
megóvása érdekében.

A legjobb elszívás.
Az elszívómobillal összeköttetésben az elszívás 
hatásfoka majdnem 100%-os. Ez a lehető legjobb 
egészségvédelmi intézkedés.

Vibráció stop.
A rezgésmentes kiegyensúlyozás gondoskodik 
a fáradságmentes munkavégzésről – tartós 
üzemben is.

MPE-csiszolótalp.
Nagy szakítószilárdságú MPE műanyag a tökéletes 
csiszolás és a hosszú élettartam érdekében. 
StickFix tépőzár a gyors csiszolóanyag cseréhez.

Szorítókar.
A papírok a szorítókar segítségével 
gyorsan cserélhetők és biztonságosan 
rögzíthetők.

Kiegészítő fogantyú.
A kényelmes kiegészítő fogantyúval a gép 
biztosan vezethető.

RS 200 vibrációs csiszoló – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

RS 200 EQ-Plus • • StickFix csiszolótalp 115 x 225 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, Systainer-ben SYS 2 567761

RS 200 EQ • – StickFix csiszolótalp 115 x 225 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, kartonban 567763

RS 200 Q-Plus – • StickFix csiszolótalp 115 x 225 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, Systainer-ben SYS 2 567762

RS 200 Q – – StickFix csiszolótalp 115 x 225 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, kartonban 567764

A tartozékokat lásd a(z) 203. oldalonA műszaki adatokat lásd a 170. oldalon
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Csiszolás | RS 300 vibrációs csiszoló

Az ezermester.
Az RS 300 csiszolót elsősorban a méret, a súly és a csiszolófelület ideális kölcsönhatása és az ennek köszönhető széles körű alkalmazási lehetőség tünteti ki. 

Az alkalmazási lehetőségek még tovább bővíthetők a sarkok és élek csiszolására szolgáló speciális csiszolótalpakkal.

Ergonómikus, jó fogású gépház.
A folyamatos és fáradságmentes 
munkavégzés érdekében. Antisztatizáló felszerelés.

Az antisztatizáló egység megakadályozza  
a kellemetlen sztatikus feltöltődést – így fém 
felületről is lehetséges a lakk lehordása.

plug it.
A gép cseréjéhez csak egy kézmozdulat 
szükséges. Kábelszakadás esetén sem  
kell a munkát hosszabb időre megszakítani. 
Cserélje ki a kábelt és máris folytathatja  
a munkát.

A legjobb elszívás.
Az elszívómobillal összeköttetésben az elszívás 
hatásfoka majdnem 100%-os. Ezáltal védjük  
a leghatásosabban az Ön egészségét és tisztán 
tartjuk a munkahelyét.Elektronika.

Az anyag tulajdonságaihoz igazítja a fordulat-
számot. Fokozatmentesen beállítható az 
anyagminőségnek megfelelő csiszoláshoz.

MPE-csiszolótalp.
Nagy szakítószilárdságú MPE műanyag a tökéletes 
csiszolás és a hosszú élettartam érdekében. 
StickFix tépőzár a gyors csiszolóanyag cseréhez.

Különböző csiszolótalpak.
Négy különböző alakú csiszolótalp a különböző 
alkalmazásokhoz.

Hosszú élettartamú és robosztus.
Az RS 300 a robosztus építésmód eredményeképpen 
rendkívül stabil és a portól védett csapágyak 
 gondoskodnak a hosszú élettartamról.

RS 300 vibrációs csiszoló – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

RS 300 EQ-Set • • StickFix csiszolótalp 93 x 175 mm, vasaló alakú csiszolótalp, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta,  
Systainer-ben SYS 2

567785

RS 300 EQ-Plus • • StickFix csiszolótalp 93 x 175 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, Systainer-ben SYS 2 567488

RS 300 EQ • – StickFix csiszolótalp 93 x 175 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, kartonban 567489

RS 300 Q-Plus – • StickFix csiszolótalp 93 x 175 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, Systainer-ben SYS 2 567487

RS 300 Q – – StickFix csiszolótalp 93 x 175 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, kartonban 567490

A műszaki adatokat lásd a 170. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 204. oldalon
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Csiszolás | RS 300 vibrációs csiszoló

Sokoldalúság hozzáadott értékekkel.

Csiszolótalp sarkok csiszolásához. Beépített elszívás. Szűk helyeken.

Tökéletes felületminőség. Fáradságmentes munkavégzés. Univerzális alkalmazhatóság.

Helyezze fel a vasaló alakú csiszolótalpat –  

és máris van egy deltacsiszolója. Az RS 300 

deltacsiszolóval a legtávolabbi sarkokban és 

szögletekben is csiszolhat és ezen túlmenően  

a nagy felületeket is megmunkálhatja.

A porelszívás gondoskodik a levegő tisztaságáról 

és a szabad rálátásról a munkadarabra.  

A mindenkori feladatnak megfelelően turbószűrő 

vagy Festool elszívómobil csatlakoztatható  

a gépre. Ez döntő fontosságú az egészségvédelem 

szempontjából.

A lamellás csiszolótalppal keskeny résekbe is 

bejuthat. A téglalap alakban meghosszabbított 

csiszolótalppal ideális a csiszolás a szűk, 

körbezárt területeken. Egyidejűleg csiszolhat vele 

alul és felül – ezáltal értékes időt takarít meg.

Az RS 300 gondoskodik a kiemelkedően jó 

minőségű felületről a finom- és a köztes 

 csiszolásnál. A tökéletes felület egyrészt  

a megfelelő fordulatszám beállításának, 

 másrészt a közvetlen hajtásnak köszönhető.

A csiszolás megerőltető munka – kivéve,  

ha az RS 300 csiszolóval végzi. Ergonómikus 

építésmódjának köszönhetően függőleges 

felületeken és a fej felett is könnyen irányítható. 

Még olyan helyeken is egyenletesen és gyorsan 

csiszolhat, ahova más gépekkel el sem jut!

Akár kábelcsatorna mögött akár a legtávolabbi 

sarokban szeretne csiszolni – az RS 300 

 lehetőségei szinte korlátlanok. Ezzel a géppel 

megtakaríthatja a különböző kézi munkákat és 

lényegesen javítja a minőséget, ezért az 

 alkalmazása rövid időn belül kifizetődik.
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Csiszolás | RTS 400 rezgőcsiszoló, DTS 400 deltacsiszoló

Könnyű csiszolás bal kézzel – és jobbal is.
Az RTS 400 és a DTS 400 kompakt szerkezeti kialakítása és a csekély, csupán 1,1 kg súlya ideális adottság a függőleges felületeken és a fej felett végzett 

csiszolási munkákhoz. Egyaránt megfelel bal- és jobbkezesek számára. Mindkét kompaktcsiszolónál lehet tetszés szerint porzsákkal vagy elszívótömlővel 

dolgozni.

A készülékek gyors cseréje.
A gép cseréjéhez csak egy kézmozdulat 
szükséges! Kábelszakadás esetén sem  
kell a munkát hosszabb időre megszakítani: 
kicseréli a kábelt és máris folytathatja  
a munkát.

Tiszta és védi az egészségét.
Nincs jobb megoldás az elszívómobillal 
folytatott tökéletes elszívásnál.  
A környezet tiszta marad, optimális lesz  
a munkában elért eredmény – és megóvja 
az egészségét.

Nincs sztatikus feltöltődés.
Az antisztatizáló egység megakadályozza  
a kellemetlen sztatikus feltöltődést az 
 elszívómobilok csatlakoztatásakor. Így fém 
felületről is lehetséges a lakk lehordása.

Rugalmas alkalmazások.
A porszűrővel folytatott munkánál az erős önelszívás 
gondoskodik a messzemenően tiszta munkahelyről, 
a szabad látási viszonyokról és az egészséges 
környezetről.

Különlegesen robosztus.
A robosztus szerkezeti kialakítás és az 
 optimalizált alkatrészrészek következtében  
a csiszológép kifejezetten bírja a terhelést.  
A tökéletesített csapágyazás gondoskodik  
a még jobb stabilitásról és a hosszú 
 élettartamról.

Jó kezelhetőség, nyugodt munkavégzés.
A kompakt csiszolók kompakt szerkezeti  
kialakítása ideális az egykezes irányítás  
szempontjából – jobb- és balkezesek számára 
egyaránt. Az optimális kiegyensúlyozás révén  
a csiszolótányér vagy a -talp még nyugodtabban 
jár. Így hosszabban is fáradságmentesen 
dolgozhat.

Az anyagminőségnek megfelelő munka.
Fa, műanyag vagy lakk – az elektronika 
fokozatmentesen hozzáigazítja  
a fordulatszámot az anyaghoz és állandó 
szinten tartja.

RTS 400 rezgőcsiszoló, DTS 400 deltacsiszoló – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

RTS 400 EQ-Plus • • StickFix csiszolótalp 80 x 130 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, Systainer-ben SYS 1 567813

RTS 400 EQ • – StickFix csiszolótalp 80 x 130 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, kartonban 567814

RTS 400 Q-Plus – • StickFix csiszolótalp 80 x 130 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, Systainer-ben SYS 1 567828

RTS 400 Q – – StickFix csiszolótalp 80 x 130 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, kartonban 567829

DTS 400 EQ-Plus • • StickFix csiszolótalp 100 x 150 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, Systainer-ben SYS 2 567821

DTS 400 EQ • – StickFix csiszolótalp 100 x 150 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, kartonban 567822

DTS 400 Q-Plus – • StickFix csiszolótalp 100 x 150 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, Systainer-ben SYS 2 567819

DTS 400 Q – – StickFix csiszolótalp 100 x 150 mm, StickFix csiszolólap, szűrőkazetta, kartonban 567818

A műszaki adatokat lásd a 171. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 204/205. oldalon
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Csiszolás | RTS 400 rezgőcsiszoló,DTS 400 deltacsiszoló

Tökéletesen fekszik a kézben.

Tökéletes felületminőség. Beépített elszívás. Egykezes munkavégzés.

Csiszolás a sarkokban és az éleken. Fáradságmentes munkavégzés. Utóigazítás nélkül.

Az RTS 400 gondoskodik a kiemelkedően jó 

minőségű felületről a finom- és a köztes 

 csiszolásnál. Egyrészről az MMC elektronikával, 

amely a fordulatszámtartással biztosítja az 

optimális eredményt. Másrészről a közvetlen 

hajtásnak köszönhetően.

A porelszívás gondoskodik a levegő tisztaságáról 

és a szabad rálátásról a munkadarabra.  

A mindenkori feladatnak megfelelően turbószűrő 

vagy Festool elszívómobil csatlakoztatható  

a gépre. Ez döntő fontosságú az egészségvédelem 

szempontjából.

Függőleges felületen vagy a fej felett: az RTS 400 

megkönnyíti a munkát 1,1 kg-os súlyának 

köszönhetően. Így hosszantartóan csiszolhat  

egy kézzel különösebb erőkifejtés nélkül.  

Ezáltal gazdaságosabb a csiszolás.

A DTS 400 elemében van a kisebb, szegletes és 

nehezen hozzáférhető helyek finomcsiszolásánál: 

kis méretű, kompakt – ideális gép egykezes 

irányításhoz. Az élvédő védi a munkadarabot.

A csiszolás megerőltető munka – kivéve, ha  

a kisméretű, kompakt csiszolókkal végezzük. 

Ergonómikus építésmódjuknak és csekély 

súlyuknak köszönhetően könnyen irányíthatók  

és még ott is gyorsan és egyenletesen csiszolnak, 

ahova más gépek el sem jutnak!

Ahhoz, hogy az eredmény az ablakok és az ajtók 

csiszolásánál valóban kifogástalan legyen,  

jó előkészítő munkára van szükség. A DTS 400 

pontosan ezt nyújtja Önnek. A vasalóalakú talp 

kifogástalanul csiszol a sarkokban és biztosan 

vezethető a keskeny éleken.
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Csiszolás | DELTEX DX 93 háromszögcsiszoló

A sarkok és élek 
 specialistája.

A DELTEX ideális gép a nagy anyagleválasztáshoz a szegleteket és sarkokat magában foglaló kisebb 

felületeken: kézhezálló és erős a hajtásnak köszönhetően – tökéletesen kezelhető egy kézzel.

Antisztatizáló felszerelés.
Az antisztatizáló egység megakadályozza  
a kellemetlen sztatikus feltöltődést – így fém 
felületről is lehetséges a lakk lehordása.

Csatlakozás az elszívás részére.
A tiszta munkahely és szabad rálátás 
érdekében

Vibráció stop.
A Vibráció stop gondoskodik a fáradságmentes 
munkavégzésről – tartós üzemben is.Triplán használható csiszolótalp.

MPE-ből készült, nagy szakítószilárdságú 
csiszolótalp. Fordítsa el a háromszorosan 
használható csiszolótalpat a StickFix 
gyorsrögzítő rendszer segítségével.

Magas teljesítmény és élettartam.
Robosztus szerkezeti kialakítás, hosszú 
élettartamú, erős hajtómű, porzáróan  
tokozott csapágyak.

Elektronika.
Az anyag tulajdonságaihoz igazítja  
a fordulatszámot. Fokozatmentesen 
beállítható az anyagminőségnek megfelelő 
csiszoláshoz.

A robosztus DELTEX kiválóan megfelel a vastag 

bevonatok lecsiszolására a nehezen hozzáférhető 

helyeken. Az áttételes szöghajtás gondoskodik  

a nagy anyagleválasztásról. A StickFix rendszerrel 

nem jelent problémát a csiszolótalpak és  

a csiszolóanyagok gyors forgatása és cseréje.

Egyszerűen forgassa el: a Delta csiszolóanyag és  
a csiszolótalp háromszorosan használható.

Különböző anyagok peremközeli és sarkokban való 
csiszolása a beállítható fordulatszámnak köszönhetően.

A lépcsőfokok és deszkák sarkainak csiszolásához  
a DELTEX a megfelelő gép.

Egyszerűen cserélje ki: erősítse fel a lamellás  
felületek csiszolására szolgáló csiszolótalpat a keskeny 
hézagokban való csiszoláshoz.

DELTEX DX 93 háromszögcsiszoló – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

DX 93 E-Plus • • csiszolótalp StickFix 93 V (puha), lamellás csiszolótalp StickFix, StickFix csiszolólap, géptalp, nyomógombbal, 
Systainer-ben SYS 2

567737

DX 93 E • – csiszolótalp StickFix 93 V (puha), lamellás csiszolótalp StickFix, StickFix csiszolólap, géptalp, nyomógombbal, 
kartonban

567722

A műszaki adatokat lásd a 171. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 205. oldalon
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Csiszolás | DUPLEX LS 130 lineáris csiszoló 

Új dimenzió a csiszolás területén.
A profilok csiszolása, a korlátok megmunkálása és a falcok csiszolása – eddig mindezt csak fáradságos kézzel végzett munkával lehetett elvégezni.  

Ideje, hogy véget vessünk ennek. A Festool DUPLEX csiszolójával ezek a feladatok géppel, gazdaságosan elvégezhetők.  

Az eredmény: tökéletesre csiszolt felület.

Ergonómikus formatervezés.
A DUPLEX építésmódjából következően jól 
fekszik a kézben és könnyen irányítható. 
Megkönnyíti a munkát, mert kevesebb 
erőkifejtésre van szükség a csiszolásnál.

plug it.
A gép cseréjéhez csak egy kézmozdulat szükséges. 
Kábelszakadás esetén sem kell a munkát hosszabb  
időre megszakítani. Cserélje ki a kábelt és máris 
folytathatja a munkát.

Elektronika.
Az elektronikával a fordulatszám pontosan 
szabályozható. Így a DUPLEX könnyen 
beállítható az anyag tulajdonságainak 
megfelelően.

Ívek és profilok.
A DUPLEX ideális gép ívek és profilok 
 csiszolásához a lineáris csiszolómozgásnak,  
a szerelőkészletnek és a széles választékban 
rendelkezésre álló csiszolótalpaknak 
 köszönhetően.FastFix csiszolótalp csere.

A csiszolótalp egyszerű, szerszám nélküli 
cseréjével időt és pénzt takarít meg.

Nagy választék.
Minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz 
a megfelelő csiszolótalp.

Hosszú élettartam.
Különleges szerkezeti kialakításának 
 köszönhetően rendkívül hosszú élettartamú  
a gép. A robosztus hajtás, az ideális por elleni 
tömítés és a rezgéscsillapítás lehetővé teszi  
a zavarmentes üzemelést.

Csiszolás ütés nélkül.
Lemásoltuk a kéz csiszolómozdulatait annak 
érdekében, hogy a falcok és profilok csiszolása 
kellemesebb legyen. Lineáris mozgással, 
oldalra ütés nélkül.

DUPLEX LS 130 lineáris csiszoló – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

LS 130 EQ-Plus • • profilozott talp standard, profilozott talp 90°, StickFix csiszolólap, Systainer-ben SYS 1 567750

LS 130 EQ • – profilozott talp standard, profilozott talp 90°, StickFix csiszolólap, kartonban 567753

A műszaki adatokat lásd a 172. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 206. oldalon
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Csiszolás | DUPLEX LS 130 lineáris csiszoló 

DUPLEX – jobb az egyenes út.

A kéz mozgásfolyamatait követve. Így könnyebben megy. Miért kellene kézzel végezni?

A rugalmasság alapkövetelmény. Klikk – és ki van cserélve. Minden alkalmazáshoz.

A DUPLEX lineáris csiszolómozgása a kézzel 

végzett csiszolómozdulatokat utánozza. Ezt az 

egyedülálló hajtás teszi lehetővé. A hosszirányú 

vezetés nélküli kettős excenteres hajtásnak 

köszönhetően minimális a szerkezetrészek 

kopása.

A DUPLEX működési móddal a nehezen 

 megmunkálható helyeken is könnyű  

a csiszolás, a lineáris mozgás hasonít a normális, 

kézzel végzett csiszoló mozdulatokhoz.  

Az ajtó- és ablakkávák könnyen és biztonságosan 

megmunkálhatók – ütközők igénybevétele nélkül.

A lépcsőkorlátok és oszlopok megmunkálását 

mindeddig csak kézi csiszolással lehetett 

végezni. Most olyan gépet bocsátunk  

a rendelkezésére, amellyel mindezek a feladatok 

megoldhatók. A DUPLEX csiszolóval jobb, 

gyorsabb és könnyebb a kerek profilok 

 csiszolása.

A szerelőkészlettel saját csiszolótalpak is 

előállíthatók. Emellett a DUPLEX nagy 

 választékban kínál előregyártott megoldásokat. 

Az ívelt profilozott talpaktól kezdve V-profilokhoz 

való csiszolótalpakig. A félgömbölyű profilozott 

talptól a hántolóig.

FastFix csiszolótalp csere szerszám nélkül, 

könnyedén. Ezt követően készen áll a gép  

a sokféle alkalmazásra. Egyszerűen kattintsa  

ki a csiszolótalpat, vegye le, tegye fel az újat és 

ugrassza a helyére.

A Festool akkor is optimális megoldást kínál 

Önnek, ha nincs a feladatnak megfelelő 

 csiszolótalp: a szerelőkészlettel néhány perc  

alatt egy-két lépésben Ön is előállíthatja,  

a profilozott csiszolótalpakat.
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Csiszolás | RAS 115 és RAS 180 rotációs csiszolók

A durva felületek 
 csiszolója.

Nagy türelemre van szükség a vastag lakk- és festékrétegek eltávolításához fáról vagy fémről –  

vagy pedig egy nagy anyagleválasztást biztosító gépre. A Festool RAS rotációs csiszoló kiválóan 

 megfelel erre a feladatra.

MMC elektronika.
Az indítási áramkorlátozás, a fordulatszámtartás 
és a hőmérséklet ellenőrzéssel végzett túlterhe-
lés elleni védelem következtében az RAS ideális 
gép az erős igénybevételű tartós üzemeltetéshez.

Antisztatizáló felszerelés.
Az RAS antisztatizáló felszereléssel rendelke-
zik, amely lehetővé teszi a lakk veszélytelen 
lehordását a fém felületekről. Megakadályozza 
a csiszoló talp sztatikus feltöltődését.Elszívóbúra.

Az elszívóbúra a poráramlásnak megfelelően 
beállítható a munka folyamán. Elszívómobillal 
összeköttetésben lehetővé teszi a jobb elszívást  
és az egészséget kímélő munkavégzést.

FastFix tányér csere.
Az RAS-nél gyerekjáték a tányér cseréje. Aktiválja  
a tengelyrögzítést gombnyomással és vegye le  
a tányért – szerszám nélkül.

Kézhezálló motorház.
Az RAS 115 motorház átmérője csupán 58 mm, 
ezért kifejezetten jól fekszik a kézben. Könnyen 
és fáradságmentesen irányítható.

Természetesen a rotációs csiszolók is rendelkez-

nek a Festool-ra jellemző kiváló tulajdonságokkal. 

Hajtástechnikájuk éppolyan erős, mint ameny-

nyire megbízható, rendelkeznek minden olyan 

felszereléssel, amely a hatékony porelszíváshoz 

szükséges és leegyszerűsítik a csiszolótányérok 

cseréjét a FastFix tengelyrögzítés segítségével. 

Sokoldalúan alkalmazhatók a bő választékban 

rendelkezésre álló tartozékoknak köszönhetően.

Itt láthatja, hogy mit jelent a jó elszívás: kevesebb a por  
a levegőben és ezáltal az Ön tüdejében is.

Az RAS 115: erőteljes és könnyen irányítható. Ideális 
segítőtárs nagy anyagleválasztáshoz kis felületeken.

A vastag lakkrétegekkel borított nagy felületeken 
érvényesülnek igazán az RAS 180 erejéből és méretéből 
származó előnyök.

Lakk eltávolításához az RAS 115 az ideális gép, 
 elsősorban az MMC elektronikának és az antisztatizáló 
egységnek köszönhetően.

RAS 115 és RAS 180 rotációs csiszolók – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

RAS 115.04 E-Set • • 1 db csiszolótányér StickFix R 115, csiszolótányér 2F Ø 115 mm, StickFix csiszolópapírok, elszívóbura, 
védőbúra, kiegészítő fogantyú, kezelőszerszám, Systainer-ben SYS 2

570733

RAS 180.03 E-AH • – 1 db csiszolótányér StickFix R 180, StickFix csiszolópapír, elszívóbúra fogantyúval, kezelőszerszám, kartonban 570774

A műszaki adatokat lásd a 172. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 207. oldalon
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Csiszolás | BS 75 és BS 105 szalagcsiszolók

Tartós precizitás.
Akár durva- akár finomcsiszolásról van szó, a lineáris csiszolási munkáknál a Festool szalagcsiszoló az Ön ideális partnere. A gép működési elve komoly 

előnyt biztosít az Ön számára. Miután a csiszolómozgás a fa erezetével párhuzamosan halad, nem képződik barázda a csiszolt felületen, ezáltal elkerüli  

a fáradságos és kellemetlen utólagos megmunkálást. A Festool szalagcsiszolók 75 mm-es és 105 mm-es szélességben kaphatók.

Porelszívás.
A beépített porelszívás lehetővé teszi a tiszta 
munkavégzést. A szalagcsiszoló ezen túlmenően 
a Festool elszívómobilokra is csatlakoztatható.

Ergonómia.
A motor hosszirányú beépítésének 
 eredményeképpen a szalagcsiszoló háza 
rendkívül keskeny és ideális a súlypontja.

Erős motor.
A Festool szalagcsiszoló motorja  
a BS 75 és a BS 105 típusnál 
 egyformán erős és megbízható.

Telepített gépként is használható.
A telepítő felszereléssel a mobil szalagcsiszolót 
egy szempillantás alatt telepített egységgé 
alakítjuk át. Így a kisebb munkadarabok is 
optimálisan megmunkálhatók.Csiszolókeret.

A csiszolókeret a szalagcsiszoló megakadásának 
megelőzésére szolgál. A csiszolókeretbe fogott 
szalagcsiszoló biztonságosan mozog a felületen. 
A finom kefék megakadályozzák a munkadarab 
megkarcolását.

Csiszolóalátét.
A grafitból készült csiszolóalátét jelentős 
mértékben hozzájárul a kiváló eredményhez. 
Durva munkákhoz ki lehet cserélni egy parafa 
alátétes fémlapra.

Elektronika.
Az elektronika biztosítja a szalagsebesség 
precíz beállítását a megmunkálandó 
anyag tulajdonságainak megfelelően. 
Jobb a munka minősége, az utólagos 
megmunkálás már a múlté.

Precíz szalagvezetés.
A csiszolószalag vezetése biztonságos és 
pontos, így a hibátlan csiszolás eredménye-
képpen gazdaságos a munkavégzés. A szalag 
cseréjét követően ismét pontos a munka  
a precíziós beállításnak köszönhetően.

BS 75 és BS 105 szalagcsiszolók – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

BS 75 E-Set • • 4 db csiszolószalag P60, P80, P100, P120, 1 db telepített berendezés, 1 db keret felületcsiszoláshoz,  
elszívó adapter, 1 db porzsák, Systainer-ben SYS MAXI

570207

BS 75 E-Plus • • 4 db csiszolószalag P60, P80, P100, P120, 1 db telepített berendezés, elszívó adapter, 1 db porzsák,  
Systainer-ben SYS MAXI

570203

BS 75 E • – csiszolószalag P 100, elszívó adapter, 1 db porzsák, kartonban 570204

BS 75 – – csiszolószalag P 100, elszívó adapter, 1 db porzsák, kartonban 570206

BS 105 E-Set • • 4 db csiszolószalag P60, P80, P100, P120, 1 db telepített berendezés, 1 db keret felületcsiszoláshoz,  
elszívó adapter, 1 db porzsák, Systainer-ben SYS MAXI

570212

BS 105 E-Plus • • 4 db csiszolószalag P60, P80, P100, P120, 1 db telepített berendezés, elszívó adapter, 1 db porzsák,  
Systainer-ben SYS MAXI

570209

BS 105 – – csiszolószalag P 100, elszívó adapter, 1 db porzsák, kartonban 570210

A műszaki adatokat lásd a 173. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 208. oldalon



197

09

08

07

05

06

04

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

www.festool.hu

Csiszolás | BS 75 és BS 105 szalagcsiszolók

A legjobb keretfeltételek csiszoláshoz.

Gyorsan bekeretezve. Lágyan ráhelyezve. Keret a jobb minőségért.

Nagy felületi teljesítmény. Könnyen vezethető. Telepített és független alkalmazás.

Jellemző a Festoolra: a szalagcsiszolók 

 természetesen könnyűek és gyorsak,  

és szerszám nélkül beleilleszthetők a keretbe.  

És ugyanilyen gyorsan kivehetők. Így semmi sem 

akadályozza Önt abban, hogy a szalagcsiszolót  

a váltakozó feladatokhoz használhassa.

A felületcsiszoló keret lehetővé teszi  

a működésben lévő gép lágy ráhelyezését  

a munkadarabra a felület megsértése nélkül. 

Ezáltal a szalagcsiszoló a csiszolókerettel furnér 

csiszolására is alkalmas.

A felületcsiszoló keretnek köszönhetően 

 lényegesen jobb lesz a csiszolás minősége.  

Az oldalirányú kitérés és a bizonytalan 

 szerszámvezetés már a múlté. A keféknek 

köszönhetően a gép lágyan siklik a felületen – 

anélkül, hogy azt megsértené.

A 75 mm-es vagy 105 mm-es szalagszélesség  

és a robosztus, durva és finom kivitelű csiszoló-

szalagok nagy felületi teljesítményt biztosítanak. 

Ehhez az erős motor által biztosított nagy 

húzóerő is hozzájárul.

A Festool szalagcsiszolókat úgy alakítottuk ki, 

hogy a csiszoló keret nélkül is jól és biztosan 

lehessen őket vezetni. Ezt a motor hosszirányú 

beépítéséből következő ideális súlypont teszi 

lehetővé.

A BS 75 és a BS 105 szalagcsiszolókat számos 

rendszertartozékkal láttuk el. A telepítő 

 készlettel például átszerelhetők a műhelyben 

való telepített használatra.
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Csiszolás | PLANEX LHS 225

Könnyű kezelni, szinte lehetetlen megállítani.
Elsőosztályúan előkészített szárazépítésű helyiségekhez most megvan az a kéziszerszám is, amely a felületeket még tökéletesebbé teszi: a PLANEX LHS 225 

hosszúszárú falcsiszoló. Változtatható a hosszúsága, nagy a lemunkálási teljesítménye és hosszabb életű, mint bármely eddig ismert szerszám. A teljes 

koncepció éppolyan meggyőző erejű, mint a részletekben tapasztalható csúcsteljesítmény.

Hosszú élettartam.
A kétfokozatú, fémből készült hajtóművel 
 rendelkező meghajtórendszer gondoskodik az 
optimális erőátvitelről a csiszolótányérra.  
Az eredmény: extrém anyaglemunkálás és hosszú 
élettartam.

Tökéletes rögzítés.
A 36 mm-es tömlőkhöz való mechanikus 
reteszelés megakadályozza a tömlő 
lecsúszását az elszívócsonkról a készülék 
elfordításakor. Mindig optimális az elszívás.

Gyorsan és biztonságosan összekötve.
A robosztus acélból készült, egyszerű gyorsrögzítő 
dugaszoló rendszer segítségével a PLANEX 
hosszúsága néhány kézmozdulattal hozzáigazítható 
a feladathoz.

Nagy elfordulási tartomány.
A mozgékony csukló jelentős szabad teret 
biztosít Önnek. A csiszolótányér síkban fekszik 
fel és teljes erővel csiszol.

Levehető kefeegység.
A csiszolótányért egy szempillantás alatt szabaddá 
teheti az elülső részen és ezáltal peremközelben is 
dolgozhat.

Variálható elszívás.
Az elszívás beállítható belső- vagy külső 
elszívásra. A belső elszívással kihasznál-
ható a vákuum ereje könnyebb munka-
végzéshez.

Állandó elszívási teljesítmény.
Az SRM 45 PLANEX speciális elszívó 
 optimálisan illesztett a hosszúszárú falcsiszoló 
követelményeihez. A részleteket lásd a(z) 276. 
oldalon.

PLANEX LHS 225 – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

LHS 225 EQ-Set/IP • • StickFix csiszolótányér Ø 215 mm, Interface-Pad, 25 db StickFix csiszolópapír,  
SRM 45 E-PLANEX speciális elszívó, Systainer-ben SYS MAXI

571722

LHS 225 EQ-Set • • StickFix csiszolótányér Ø 215 mm, 25 db StickFix csiszolópapír, SRM 45 E-PLANEX speciális elszívó,  
Systainer-ben SYS MAXI

583474

LHS 225 EQ-Plus/IP • • StickFix csiszolótányér Ø 215 mm, Interface-Pad, StickFix csiszolópapír, Systainer-ben SYS MAXI 571719

LHS 225 EQ-Plus • • StickFix csiszolótányér Ø 215 mm, StickFix csiszolópapír, Systainer-ben SYS MAXI 571574

A műszaki adatokat lásd a 173. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 210. oldalon

Szabályozható szívóerő.
A vákuummal létrehozott tapadás beállítható  
a szívás szabályozással a mindenkori 
 munkahelyzetnek megfelelően. A PLANEX  
a vákuumnak köszönhetően könnyebbé válik és 
jobban vezethető.
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Csiszolás | PLANEX LHS 225

Nagy erő és rengeteg ötlet.

Kétféle hosszúság – egy készülék. Rendkívüli lemunkálási teljesítmény. Jól becsomagolva a Maxi-Systainerben.

Robosztus meghajtórendszer. Szabadon választható elszívás. Könnyedén egészen a peremig.

A PLANEX LHS 225 egy szempillantás alatt 

átalakítható hosszúszárú falcsiszolóról rövidszárú 

falcsiszolóra és fordítva. Az egyedülálló 

 gyorsrögzítő csatlakozás teszi ezt lehetővé. 

Ezáltal a gép rendkívül gyorsan és egyszerűen 

átállítható az új feladatnak megfelelő 

 hosszúságra.

A kétfokozatú hajtóművel rendelkező, kiemelke-

dően jó teljesítményű motor és a közvetlen 

erőátvitel következtében a PLANEX LHS 225 

kimagasló lemunkálási teljesítményt ér el. 

Óránként akár 30 kg-os lemunkálással  

a PLANEX LHS 225 mindenképpen éllovas.

Hogy minden rendben legyen, a PLANEX LHS 225 

ügyesen be van csomagolva a Maxi-Systainerbe. 

Minden kéznél van, a gép biztonságosan védett  

és professzionális megjelenést kölcsönöz ügyfelei 

előtt. Ezen kívül még van hely benne egy második 

hosszabbító számára is.

Végtelen erő. A kétfokozatú hajtóművel rendelke-

ző robosztus meghajtórendszer optimális módon 

viszi át az erőt a csiszolótányérra és nagy 

teherbírást, valamint hosszú élettartamot 

biztosít.

A PLANEX LHS 225 kétféle lehetőséget kínál az 

elszívásra: a belső elszívást a finom porokhoz –  

a külső elszívást a durvább anyagokhoz, mint. pl. 

a tapétamaradékokhoz. Bekapcsolt belső 

elszívásnál a 8-lyukas elszívási rendszer 

 vákuumot hoz létre.

Akár a falak közötti, akár a faltól és a mennyezet 

közötti átmenetről van szó: a levehető kefének 

köszönhetően a PLANEX LHS 225 tökéletesen 

csiszol egészen a legszéléig – abszolút 

 megbízhatóan.
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Jetstream

30°

StickFix csiszolótányér

hőmérsékletálló tépőzárral (HT-tányér)

Csiszolás

Jetstream rendszer

A Festool csiszolóanyagok és a gépek a szabadalmaztatott Jetstream elv alapján működnek: egy plusz lyuk a csiszolótányér közepén és két további 

 légcsatorna megakadályozza, hogy a tányér középpontjában vákuum alakuljon ki az elszívás folyamán.

Hogy ne legyen eltömődés – a Festool Jetstream eljárás.

Kevesebb porképződés.
Az eredmény: a Festool csiszolóanyag 
lényegesen kevésbé tömődik el. A csiszoló 
szemcsék optimálisan fejtik ki hatásukat, és 
hosszabb ideig biztosítanak magas csiszolási 
teljesítményt.

Kevesebb hőképződés.
A hagyományos tányérnál a felgyülemlett 
porrétegek már 2 perces csiszolás után  
is komoly hőt termelnek. A Jetstream 
rendszerrel a csiszolási felület lényegesebb 
hidegebb marad.

Kevesebb eltömődés.
A hőképződés következtében összecsomó-
sodnak a porrészecskék. A csiszolóanyag 
eltömődik és használhatatlanná válik (példa: 
új lakkozás csiszolása 2 percig). A Jetstream 
eljárás alacsony szinten tartja a csiszolási 
hőmérsékletet és megakadályozza az 
eltömődést.

A végeredmény: Ön jelentős összeget 
takarít meg! A Jetstream elv alapján 
intenzíven használja a csiszolóanyagokat  
és kb. 30 %-kal meghosszabbítja az 
élettartamukat.

A tányér kiválóan illeszkedik a munkadarab 
körvonalaihoz. Ezáltal lehetséges a kisebb  
ívek érzékeny csiszolása is. 

A puha él védi a munkadarabot a tányér 
ráhelyezésekor.

Nem kopik el a tépőzár, mert a tányér 
peremén 5 mm szélességben nincs  
tépőzár-borítás.

A hőálló tépőzár biztosítja csiszolóanyag 
optimális rögzítését.

A tépőzár kemény körülmények mellett  
is hosszú élettartamú.

Kiváló az anyagleválasztási teljesítmény, 
mert a csiszolóanyag csak kismértékben 
csúszik el a tányéron.
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Csiszolás | Áttekintés: a rendszer és a tartozékok

Tartozékok a ROTEX RO 125 áttételes hajtású excenteres csiszolóhoz és az ETS 125 excenteres csiszolóhoz
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 FastFix polírozótányér  
PT-STF D125 FX-RO125

RO 125 FEQ-hoz, a polírozó tartozékok rögzítésére, Átmérő 125 mm, Magasság 10 mm,  
A csomag tartalma 1 db, önkiszolgálás részére csomagolva 

492128

Polírozó tartozékok lásd a „Polírozás” fejezetben, a 233. oldaltól

 Csiszolótányér ST-STF D125/8 FX-H kemény kivitel, nagy éltartósság, sík felületekhez és keskeny élekhez, önkiszolgálás részére csomagolva 492127

 Csiszolótányér ST-STF D125/8 FX-W-HT puha kivitel, univerzális használatra sík és ívelt felületekhez, hőmérsékletálló tépőzár,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

492125

 Interface-Pad IP-STF-D120/90/8 tompítóelem a csiszolótalp és a csiszolóanyag között, csiszolási munkához merevített darabokon és 
 finomcsiszoláshoz Ø 125 mm-es excentercsiszolóval, Magasság 15 mm, Átmérő 120 mm,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

492271

 FastFix lamellás tányér  
LT-STF D125/RO125

lamellák csiszolásához, Átmérő 150 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 492129

 Csiszolótányér ST-STF D125/8 FX-SW szuperpuha kivitel, elasztikus struktúra, erős lekerekítésekhez és ívekhez, önkiszolgálás részére csomagolva 492126

 Protektor FESTOOL PROTECTOR 125FX RO 125 FEQ-hoz, a csiszolótányér és a munkadarab védelmére, önkiszolgálás részére csomagolva 493912

 Csiszolótányér  
ST-STF ES125/90/8-M4 W-HT

puha kivitel, univerzális használatra sík és ívelt felületekhez, hőmérsékletálló tépőzár, durva csiszoláshoz 
P220-as szemcsézetig, Menetes csatlakozás M4, Lyukkör-átmérő 90 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 

492280

 Csiszolótányér  
ST-STF ES125/90/8-M4 SW

szuperpuha kivitel, elasztikus struktúra, erős lekerekítésekhez és ívekhez, Menetes csatlakozás M4,  
Lyukkör-átmérő 90 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 

492282

 Turbószűrő készlet TFS-RS 400 5 db turbószűrő, szűrőkazetta, RS 400-hoz, DS400-hoz, ES 125-höz, önkiszolgálás részére csomagolva 489129

 Turbószűrő TF-RS 400/5 RS 400-hoz, DS400-hoz, ES 125-höz, A csomag tartalma 5 db, önkiszolgálás részére csomagolva 489128

Turbószűrő TF-RS 400/25 RS 400-hoz, DS400-hoz, ES 125-höz, A csomag tartalma 25 db 489127

 Üres systainer lásd a „SYSTAINER, SORTAINER és Systainer-Port” fejezetben, a 313. oldaltól

 SYSTAINER SYS-STF D 125 betéttel Ø 125 mm-es csiszolóanyagok részére, SYSTAINER méret SYS 1 489463

A csiszolóanyagokat lásd a 213 oldalon
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Csiszolás | Áttekintés: a rendszer és a tartozékok

tartozékok az ETS 150, WTS 150 excenteres csiszolókhoz és a ROTEX RO 150 csiszolóhoz
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 Turbószűrő készlet TFS-ES 150 szűrőkazetta, 1 db turbószűrő, ES 150-hez, ETS 150-hez, önkiszolgálás részére csomagolva 489631

 Turbószűrő TF II-RS/ES/ET/25 RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2 szerszámokhoz, A csomag tartalma 25 db 487871

Turbószűrő TF II-RS/ES/ET/5 RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2 szerszámokhoz, A csomag tartalma 5 db,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

487779

 Csiszolótányér ST-STF-D150/8-M8 W puha kivitel, univerzális használatra sík és ívelt felületekhez, Menetes csatlakozás M8,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

486381

 Csiszolótányér ST-STF-D150/8-M8 H kemény kivitel, nagy éltartósság, sík felületekhez és keskeny élekhez, Menetes csatlakozás M8,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

484850

 Csiszolótányér ST-STF-D150/8-M8 W-HT puha kivitel, hőmérsékletálló tépőzár, durva csiszoláshoz P220-as szemcsézetig, Menetes csatlakozás M8, 
önkiszolgálás részére csomagolva 

491935

 Csiszolótányér ST-STF-D150/8-5/16” W hamach/Rupes-hez: BR3/E/ST/E ST, TA151ST, Orka-hoz: ROA1 D/E, DAA1 D/E, mod.575 és Mod.576-hoz, 
Menetes csatlakozás 5/16 ”, önkiszolgálás részére csomagolva 

487971

 Csiszolótányér ST-STF-D150/8-M8 SW szuperpuha kivitel, elasztikus struktúra, erős lekerekítésekhez és ívekhez, Menetes csatlakozás M8,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

486382

 Interface-Pad IP-STF-D145/8-STF csiszolási munkákhoz merev munkadarabokon és finom csiszoláshoz Ø 150 mm-es excentercsiszolóval, 
tompítóelem a csiszolótalp és a csiszolóanyag között, Magasság 15 mm, Átmérő 145 mm, önkiszolgálás 
részére csomagolva 

492212

 Polírtányér PT-STF-D150-M8 RO 150-hez, a polírozó tartozékok rögzítésére, Átmérő 145 mm, Magasság 6 mm,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

485748

 Csiszolótányér ST-STF D150/8 FX-H kemény kivitel, nagy éltartósság, sík felületekhez és keskeny élekhez, Menetes csatlakozás M8,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

493915

 FastFix polírozótányér  
PT-STF D150 FX-RO150

RO 150 FEQ-hoz, a polírozó tartozékok rögzítésére, Átmérő 130 mm, Magasság 10 mm,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

493914

 Csiszolótányér ST-STF D150/8 FX-SW szuperpuha kivitel, elasztikus struktúra, erős lekerekítésekhez és ívekhez, Menetes csatlakozás M8, 
 önkiszolgálás részére csomagolva 

493917

 Csiszolótányér ST-STF D150/8 FX-W-HT puha kivitel, hőmérsékletálló tépőzár, univerzális használatra sík és ívelt felületekhez, durva csiszoláshoz  
P 220-as szemcsézetig, Menetes csatlakozás M8, önkiszolgálás részére csomagolva 

493916

 Protektor FESTOOL PROTECTOR 150FX RO 150 FEQ-hoz, a csiszolótányér és a munkadarab védelmére, önkiszolgálás részére csomagolva 493913

 SYSTAINER SYS-STF D 150 betéttel Ø 150 mm-es csiszolóanyagok részére , SYSTAINER méret SYS 3 487431

 Üres systainer lásd a „SYSTAINER, SORTAINER és Systainer-Port” fejezetben, a 313. oldaltól

A csiszolóanyagokat lásd a 214 oldalon
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Csiszolás | Áttekintés: a rendszer és a tartozékok

Tartozékok az RS 100, RS 100 C, RS 200 vibrációs csiszolókhoz
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 StickFix csiszolótalp  
SSH-STF-115x225/10

RS 200-hoz, RS 2-höz, RS 100-hoz, RS 1-hez, Méret 115 x 225 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 483679

StickFix csiszolótalp  
SSH-STF-115x225/10-KS

RS 200-hoz, RS 2-höz, RS 100-hoz, RS 1-hez, élvédővel, Méret 115 x 225 mm,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

485648

 Csiszolótalp SSH-115x225/10 csíptetett csiszolóanyagokhoz, RS 200-hoz, RS 2-höz, RS 100-hoz, RS 1-hez, Méret 115 x 225 mm, 
 önkiszolgálás részére csomagolva 

489629

Csiszolótalp SSH-115x225/10-KS RS 200-hoz, RS 2-höz, RS 100-hoz, RS 1-hez, élvédővel, csíptetett csiszolóanyagokhoz, Méret 115 x 225 mm, 
önkiszolgálás részére csomagolva 

485647

 StickFix csiszolótalp  
SSH-STF-115x221/10 RS 1 C

RS 100 C-hez RS 1 C-hez, Méret 115 x 221 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 488226

 Lochfix 10L 115x225 RS 200-hoz, RS 2-höz, RS 100-hoz RS 100 C-hez, RS 1-hez, RS 1 C-hez, a Festool lyukkép elkészítéséhez,  
a lyukak száma 10, önkiszolgálás részére csomagolva 

481523

 Turbószűrő TF-RS 1/5 RS 100-hoz, RS 1-hez, A csomag tartalma 5 db, önkiszolgálás részére csomagolva 483674

 Turbószűrő készlet TFS II-ET/RS szűrőkazetta, 5 db turbószűrő, RS 3-hoz, RS 2-höz, ET2-höz, önkiszolgálás részére csomagolva 487780

 Turbószűrő TF II-RS/ES/ET/25 RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2 szerszámokhoz, A csomag tartalma 25 db 487871

Turbószűrő TF II-RS/ES/ET/5 RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2 szerszámokhoz, A csomag tartalma 5 db,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

487779

 SYSTAINER SYS-STF 115x228 betéttel 115 x 228 mm-es csiszolóanyagok részére , SYSTAINER méret SYS 2 487433

 Üres systainer lásd a „SYSTAINER, SORTAINER és Systainer-Port” fejezetben, a 313. oldaltól

A csiszolóanyagokat lásd a 218 oldalon
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Tartozékok az RS 300, RTS 400 vibrációs csiszolókhoz
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 StickFix csiszolótalp SSH-STF-93x175/8 RS 300-hoz, RS 3-hoz, LRS93M/G-hez, Méret 93 x 175 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 483905

 Csiszolótalp SSH-93x175/8 csíptetett csiszolóanyagokhoz, RS 300-hoz, RS 3-hoz, LRS93M/G-hez, Méret 93 x 175 mm,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

489630

 StickFix csiszolótalp SSH-STF-L93x230/0 RS 300-hoz, RS 3-hoz, LRS93M/G-hez, lamellás kivitelű csiszolótalp, Méret 93 x 230 mm,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

486371

 StickFix csiszolótalp  
SSH-STF-V93x266/14

RS 300-hoz, RS 3-hoz, LRS93M/G-hez, vasalótalp kivitel, Méret 93 x 266 mm, önkiszolgálás részére  
csomagolva 

486418

 Lochfix 8L 93x175 RS 300-hoz, RS 3-hoz, LRS93M/G-hez, a Festool lyukkép elkészítéséhez, a lyukak száma 8, Méret 93 x 175 mm, 
önkiszolgálás részére csomagolva 

481903

 Turbószűrő készlet TFS II-ET/RS szűrőkazetta, 5 db turbószűrő, RS 3-hoz, RS 2-höz, ET2-höz, önkiszolgálás részére csomagolva 487780

 Turbószűrő TF II-RS/ES/ET/25 RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2 szerszámokhoz, A csomag tartalma 25 db 487871

Turbószűrő TF II-RS/ES/ET/5 RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2 szerszámokhoz, A csomag tartalma 5 db,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

487779

 StickFix csiszolótalp SSH-STF-80x130/14 RTS 400, RS 400-hoz, lyuggatott, 14 elszívólyukkal, Méret 80 x 130 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 489252

 Turbószűrő készlet TFS-RS 400 szűrőkazetta, 5 db turbószűrő, RS 400-hoz, DS400-hoz, ES 125-höz, önkiszolgálás részére csomagolva 489129

 Turbószűrő TF-RS 400/5 RS 400-hoz, DS400-hoz, ES 125-höz, A csomag tartalma 5 db, önkiszolgálás részére csomagolva 489128

Turbószűrő TF-RS 400/25 RS 400-hoz, DS400-hoz, ES 125-höz, A csomag tartalma 25 db 489127

 StickFix csiszolótalp SSH-STF-80x130/8 RS 4-hez, lyuggatott, 8 elszívólyukkal, Méret 80 x 130 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 483906

 Csiszolótalp SSH-80x130/8 RS 4-hez, csíptetett csiszolóanyagokhoz, Méret 80 x 130 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 491366

 Turbószűrő készlet TFS II-RS 4 1 db szűrőkazetta, 5 db turbószűrő, RS 4-hez, önkiszolgálás részére csomagolva 487705

 Turbószűrő TF II-RS 4/5 RS 4-hez, A csomag tartalma 5 db, önkiszolgálás részére csomagolva 487704

 Elszívó adapter AD-RS 4 RS 4-hez, önkiszolgálás részére csomagolva 482338

 SYSTAINER SYS-STF 93x178/93V betéttel 93 x 178mm-es csiszolóanyagok részére , SYSTAINER méret SYS 2 487434

 SYSTAINER SYS-STF 80x133 betéttel 80 x 133 mm-es csiszolóanyagok részére , SYSTAINER méret SYS 1 487435

 Üres systainer lásd a „SYSTAINER, SORTAINER és Systainer-Port” fejezetben, a 313. oldaltól

A csiszolóanyagokat lásd a 216, 217 oldalon
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Csiszolás | Áttekintés: a rendszer és a tartozékok

Tartozékok a DTS 400 deltacsiszolóhoz, a DX 93 háromszögcsiszolóhoz
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 Csiszolótalp SSH-STF-Delta100x150/7 a DTS 400-hoz, DS 400-hoz, csiszoláshoz a sarkokban is, Méret 100 x 150 mm,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

493723

 Turbószűrő készlet TFS-RS 400 szűrőkazetta, 5 db turbószűrő, RS 400-hoz, DS400-hoz, ES 125-höz, önkiszolgálás részére csomagolva 489129

 Turbószűrő TF-RS 400/25 RS 400-hoz, DS400-hoz, ES 125-höz, A csomag tartalma 25 db 489127

Turbószűrő TF-RS 400/5 RS 400-hoz, DS400-hoz, ES 125-höz, A csomag tartalma 5 db, önkiszolgálás részére csomagolva 489128

 SYSTAINER SYS-STF DELTA 100x150 betéttel STF Delta 100 x 150 csiszolóanyagok részére , SYSTAINER méret SYS 1 489464

 Géptalp TP-STF-DX93 DX 93-hoz, StickFix tartozék a csiszolótalp rögzítéséhez, önkiszolgálás részére csomagolva 488717

 Átalakító készlet DX93E TP-STF-V93-W DX 93-hoz, TP-STF-DX93 asztallapból és SSH-STF-V93/6-W csiszolótalpból áll, nyomógombbal, StickFix, 
önkiszolgálás részére csomagolva 

488899

 Lamellás csiszolótalp SSH-STF-V93L/6 DX 93-hoz, StickFix, A csomag tartalma 1 db, önkiszolgálás részére csomagolva 488036

 StickFix csiszolótalp puha  
SSH-STF-V93/6-W/2

DX 93-hoz, StickFix, nyomógombbal, A csomag tartalma 2 db, önkiszolgálás részére csomagolva 488715

 StickFix csiszolótalp kemény  
SSH-STF-V93/6-H/2

DX 93-hoz, StickFix, nyomógombbal, A csomag tartalma 2 db, önkiszolgálás részére csomagolva 488716

 SYSTAINER SYS-STF 93 V betéttel 93V csiszolóanyagokhoz, SYSTAINER méret SYS 1 487633

 Üres systainer lásd a „SYSTAINER, SORTAINER és Systainer-Port” fejezetben, a 313. oldaltól

A csiszolóanyagokat lásd a 216, 217 oldalon
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Tartozékok a DUPLEX LS 130 lineáris csiszolóhoz
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 Lapos csiszolótalp SSH-STF-LS130-F standard kivitel, Méret 80 x 130 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 490161

 Falc frofiltalp SSH-STF-LS130-90 GR 90 fok, Méret 80 x 130 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 490162

 StickFix profilozott talp  
SSH-STF-LS130-R6KV

rádiusz R6, Méret 80 x 130 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 490163

StickFix profilozott talp  
SSH-STF-LS130-R10KV

R10-es lekerekítés, konkáv, Méret 80 x 130 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 491197

 StickFix profilozott talp  
SSH-STF-LS130-R18KV

rádiusz R18 homorú, Méret 80 x 130 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 490164

 StickFix profilozott talp  
SSH-STF-LS130-R25KV

rádiusz R25 homorú, Méret 80 x 130 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 490165

 V-horony profiltalp SSH-STF-LS130-V10 10 mm, Méret 80 x 130 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 490166

 Holkeres profiltalp  
SSH-STF-LS130-R10KX

R10-es lekerekítés, konvex, Méret 80 x 130 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 491198

Holkeres profiltalp  
SSH-STF-LS130-R25KX

rádiusz R25 domború, Méret 80 x 130 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 490167

 Tartozék-készlet tetszés szerinti profil 
elkészítéséhez SSH-STF-LS130 Kit

építőelem egy tetszés szerinti profilozott csiszolótalp elkészítéséhez, önkiszolgálás részére csomagolva 490780

 Interface-Pad  
IP-STF-80x133/14-STF LS130/2

tompítóelem a csiszolótalp és a csiszolóanyag között, Méret 80 x 133 mm, A csomag tartalma 2 db, 
 önkiszolgálás részére csomagolva 

490160

 Sáber SSH-LS130-B100 lerakódások eltávolítására, Szélesség 100 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 491199

 Lamellás csiszolótalp, hosszú  
SSH-STF-LS130-LL195

vasalatok és lamellák hátoldalának csiszolásához, Méret 80 x 195 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 491861

 Lamellás csiszolótalp, széles  
SSH-STF-LS130-LB130

lamellák mindkét oldalon való csiszolásához, Méret 158 x 130 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 491862

 SYSTAINER SYS-STF 80x133 betéttel 80 x 133 mm-es csiszolóanyagok részére , SYSTAINER méret SYS 1 487435

 Üres systainer lásd a „SYSTAINER, SORTAINER és Systainer-Port” fejezetben, a 313. oldaltól

A csiszolóanyagokat lásd a 216 oldalon
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Csiszolás | Áttekintés: a rendszer és a tartozékok

Tartozékok a RAS 115 és RAS 180 rotációs csiszolókhoz
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 Csiszolótányér ST-STF-D115/0-M14 W az RAS 115, RAP 80 típusokhoz, puha kivitel, univerzális használatra sík és ívelt felületekhez,  
Menetes csatlakozás M14, önkiszolgálás részére csomagolva 

484173

 Csiszolótányér ST-STF-D115/0-M14 H az RAS 115, RAP 80 típusokhoz, kemény kivitel, nagy éltartósság, sík felületekhez és keskeny élekhez,  
Menetes csatlakozás M14, önkiszolgálás részére csomagolva 

484172

 Csiszolótányér ST-D115/0-M14/2F az RAS 115, RAP 80 típusokhoz, Fiber-tárcsákhoz és Longlife-tárcsákhoz Ø 115 mm, szorítócsavar az 
 elasztikus csiszolótányérhoz, Menetes csatlakozás M14, önkiszolgálás részére csomagolva 

485298

 (Fiberfix)-csiszolótányér ST-D115/0-EL az RAS 115, RAP 80 típusokhoz, önkiszolgálás részére csomagolva 439580

 Szorítócsavar az elasztikus 
 csiszolótányérhoz SM-M14/D115

az RAS 115, RAP 80 típusokhoz, Fiberfix csiszolópapírok rögzítéséhez 439581

 Betétkefe (RAS)-hoz AHP-RAS D115/2 az RAS 115, RAP 80 típusokhoz, műanyagsörtével, A csomag tartalma 2 db 484727

Betétkefe (RAS)-hoz AHM-RAS D115 az RAS 115, RAP 80 típusokhoz, fémsörtével, A csomag tartalma 1 db 484728

 Körkefe RB-D115/M14 RAS 115 az RAS 115, RAP 80 típusokhoz, lakk eltávolítására, rozsdátlanításra, felületek tisztítására, fonott, 
 önkiszolgálás részére csomagolva 

485096

 Fazékkefe TB-D80/M14 RAS 115 az RAS 115, RAP 80 típusokhoz, rozsda és lakk eltávolítására, fémesen csillogó felület létrehozására,  
hullámos, önkiszolgálás részére csomagolva 

485097

 Fazékkefe TB-D65/M14 RAS 115 az RAS 115, RAP 80 típusokhoz, lakk eltávolítására, rozsdátlanításra, felületek tisztítására, fonott, 
 önkiszolgálás részére csomagolva 

485099

 Csiszolótányér ST-STF-D180/0-M14 W RAS 180-hoz, puha kivitel, univerzális használatra sík és ívelt felületekhez, Menetes csatlakozás M14, 
 önkiszolgálás részére csomagolva 

485253

 Csiszolótányér ST-D180/0-M14/2F RAS 180-hoz, Fiber-tárcsákhoz Ø 180 mm, Menetes csatlakozás M14, önkiszolgálás részére csomagolva 485296

 Betétkefe (RAS)-hoz AHP-RAS D180 RAS 180-hoz, műanyagsörtével, A csomag tartalma 1 db 485274

 Szikraoltó az elszívókészülékhez D 50 FL CT/CTL/CTM 11, 22, 26, 33, 36, 44, 55 típushoz 484733

 SYSTAINER SYS-STF D 115 betéttel Ø 115 mm-es csiszolóanyag részére, SYSTAINER méret SYS 1 487432

 Üres systainer lásd a „SYSTAINER, SORTAINER és Systainer-Port” fejezetben, a 313. oldaltól

A csiszolóanyagokat lásd a 219 oldalon
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Tartozékok a BS 75 és a BS 105 szalagcsiszolóhoz
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 Elszívó adapter AA-BS 75/105 BS 75-höz, BS 105-höz, önkiszolgálás részére csomagolva 490818

 Porzsák AS-BS 75/105 BS 75-höz, BS 105-höz, kartonban 490819

 Telepített egység SE-BS 75/105 BS 75-höz, BS 105-höz, kartonban 490820

 Hosszütköző LA-BS 75/105 BS 75-höz, BS 105-höz, kartonban 490821

 Csiszolóalátét SU/GG-BS 75 BS 75-höz, szövetből/grafitból, A csomag tartalma 2 db, önkiszolgálás részére csomagolva 490823

 Csiszolóalátét SU/KM-BS 75 BS 75-höz, parafából/fémből durva csiszolómunkákhoz, A csomag tartalma 1 db,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

490824

 Csiszolókeret FSR-BS 75 rögzítőelem, BS 75-höz, A csomag tartalma 1 db, kartonban 490827

 Csiszolóalátét SU/GG-BS 105 BS 105-höz, szövetből/grafitból, A csomag tartalma 2 db, önkiszolgálás részére csomagolva 490825

 Csiszolóalátét SU/KM-BS 105 BS 105-höz, parafából/fémből durva csiszolómunkákhoz, A csomag tartalma 1 db,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

490826

 Csiszolókeret FSR-BS 105 rögzítőelem, BS 105-höz, A csomag tartalma 1 db, kartonban 490828

 Üres systainer lásd a „SYSTAINER, SORTAINER és Systainer-Port” fejezetben, a 313. oldaltól

A csiszolóanyagokat lásd a 219, 220 oldalon
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Csiszolás | Áttekintés: a rendszer és a tartozékok

Tartozékok a telepített marókhoz, Pocket StickFix és csiszolóblokk
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 Csiszoló gomba ZW 145x120/30 Külső-Ø 145 mm, Magasság 120 mm, Furat Ø 30 mm, Maximális fordulatszám 3000 min-1, kartonban 485046

Csiszoló gomba ZW 145x120/35 Külső-Ø 145 mm, Magasság 120 mm, Furat Ø 35 mm, Maximális fordulatszám 3000 min-1, kartonban 489694

Csiszoló gomba ZW 145x120/50 Külső-Ø 145 mm, Magasság 120 mm, Furat Ø 50 mm, Maximális fordulatszám 3000 min-1, kartonban 485048

 Csiszoló gomba ZWK 80x120/30 Külső-Ø 80 mm, Magasság 120 mm, Furat Ø 30 mm, Maximális fordulatszám 3000 min-1, kartonban 485049

Csiszoló gomba ZWK 80x120/35 Külső-Ø 80 mm, Magasság 120 mm, Furat Ø 35 mm, Maximális fordulatszám 3000 min-1, kartonban 489693

Csiszoló gomba ZWK 80x120/50 Külső-Ø 80 mm, Magasság 120 mm, Furat Ø 50 mm, Maximális fordulatszám 3000 min-1, kartonban 485051

 Csiszolóhüvely SH-D145x120/0-P50 RU/8 Szemcsézet P50, A csomag tartalma 8 db 485041

Csiszolóhüvely SH-D145x120/0-P80 RU/8 Szemcsézet P80, A csomag tartalma 8 db 485042

Csiszolóhüvely  
SH-D145x120/0-P100 RU/8

Szemcsézet P100, A csomag tartalma 8 db 485043

Csiszolóhüvely  
SH-D145x120/0-P120 RU/8

Szemcsézet P120, A csomag tartalma 8 db 485044

Csiszolóhüvely  
SH-D145x120/0-P150 RU/8

Szemcsézet P150, A csomag tartalma 8 db 485045

 Csiszolóhüvely SH-D80x120/0-P50 RU/8 Szemcsézet P50, A csomag tartalma 8 db 485036

Csiszolóhüvely SH-D80x120/0-P80 RU/8 Szemcsézet P80, A csomag tartalma 8 db 485037

Csiszolóhüvely SH-D80x120/0-P100 RU/8 Szemcsézet P100, A csomag tartalma 8 db 485038

Csiszolóhüvely SH-D80x120/0-P120 RU/8 Szemcsézet P120, A csomag tartalma 8 db 485039

Csiszolóhüvely SH-D80x120/0-P150 RU/8 Szemcsézet P150, A csomag tartalma 8 db 485040

 Kézi csiszolótönk HSK-STF-46x178 StickFix 46 x 178 mm-es csiszolócsíkok rögzítésére, önkiszolgálás részére csomagolva 583129

 Csiszolótönk HSK-D 150 W Ø 150 mm-es StickFix csiszolópapírok használatához, puha, önkiszolgálás részére csomagolva 495965

Csiszolótönk HSK-D 150 H Ø 150 mm-es StickFix csiszolópapírok használatához, kemény, önkiszolgálás részére csomagolva 495966

 Csiszolótönk HSK 80x133 H 80 x 133 mm-es StickFix csiszolócsíkok felvételéhez, kemény, önkiszolgálás részére csomagolva 495967

 Csiszolólapok STF 46x178/0 P40 BR2/10 nagy teljesítményű csiszolóanyag festékekhez és lakkokhoz, elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és 
mázolók, asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére., Szemcsézet P40, A csomag tartalma 10 db, 
önkiszolgálás részére csomagolva 

492843

Csiszolólapok STF 46x178/0 P80 BR2/10 nagy teljesítményű csiszolóanyag festékekhez és lakkokhoz, elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és 
mázolók, asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére., Szemcsézet P80, A csomag tartalma 10 db, 
önkiszolgálás részére csomagolva 

492844

Csiszolólapok  
STF 46x178/0 P120 BR2/10

nagy teljesítményű csiszolóanyag festékekhez és lakkokhoz, elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és 
mázolók, asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére., Szemcsézet P120, A csomag tartalma 10 db, 
önkiszolgálás részére csomagolva 

492845

Csiszolólapok  
STF 46x178/0 P180 BR2/10

nagy teljesítményű csiszolóanyag festékekhez és lakkokhoz, elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és 
mázolók, asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére., Szemcsézet P180, A csomag tartalma 10 db, 
önkiszolgálás részére csomagolva 

492846

Csiszolólapok STF 46x178/0-MIX BR2/10 nagy teljesítményű csiszolóanyag festékekhez és lakkokhoz, elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és 
mázolók, asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére., Szemcsézet P40-P180, A csomag tartalma  
10 db, önkiszolgálás részére csomagolva 

492847

 Csiszológomba D36 RH-SK D 36/1 D 36-os csiszológombához, tekercsben 493069

 Öntapadó csiszolószirom  
SK D36/0 3000 TI2/100

öntapadó, zsákban, Titan 2 kivitel, A csomag tartalma 100 db, Szemcsézet 3000,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

495063

A csiszolóanyagokat lásd a 221 oldalon



210 

 











LHS 225



Csiszolás | Áttekintés: a rendszer és a tartozékok

tartozékok a PLANEX LHS 225 hosszúszárú falcsiszolóhoz
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 Csiszolótányér ST-STF-D215/8-LHS 225 sík felületeken történő általános használathoz, hőmérsékletálló tépőzár, durva munkákhoz, Átmérő 215 mm, 
önkiszolgálás részére csomagolva 

495168

Csiszolótányér  
ST-STF-D215/8-IP-LHS 225

univerzális felhasználásra, különösen alkalmas domború felületekhez, 2 Interface-Pad-el együtt,  
Átmérő 215 mm

496106

 Interface-Pad IP-STF-D215/8/2x a 496106 sz. csiszolótányérral együttes használatra, Átmérő 215 mm, A csomag tartalma 2 db 496140

 Kefeegység BS-LHS 225 PLANEX hosszúszárú falcsiszolóhoz, a PLANEX LHS 225 EQ csiszolófejhez, az elhasznált kefe pótlására, 
önkiszolgálás részére csomagolva 

495166

 Kefebetét BE-LHS 225 PLANEX hosszúszárú falcsiszolóhoz, a kefe levehető része a PLANEX LHS 225 EQ csiszolófejéről,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

495167

 Hosszabbító a rotációs csiszolóhoz  
VL-LHS 225

PLANEX hosszúszárú falcsiszolóhoz, Hossz 500 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 495169

 SYSTAINER SYS-LHS 225 SYSTAINER méret SYS MAXI 495193

 SYSTAINER SYS-STF-D225 Ø 225 mm-es csiszolóanyagok részére szolgáló betéttel, Systainer-ben SYS 4 496409

Csiszolópapír  
STF D225/8 MIX CR/BR2/25

Mix P80 CR, P120 CR, P150 BR2, P180 BR2, P240 BR2 496124

 plug it-kábel H05 RN-F/4 gumiszigetelésű kábel, Hossz 4 m, önkiszolgálás részére csomagolva 489421

A csiszolóanyagokat lásd a 215 oldalon
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Csiszolás | Csiszolóanyagok

Nem csak papíron, hanem a műhelyben is meggyőzi Önt.
Biztos lehet benne, hogy a Festool minden szerszámhoz és minden alkalmazáshoz rendelkezésre bocsátja az optimális csiszolópapírt. Durvacsiszolás vagy 

finomcsiszolás – minél tökéletesebb az összhang a csiszolóanyag és a szerszám között, annál gazdaságosabban végezheti a munkáját. Kiváló eredményt ér 

el, mert a Festool rendszerben a csiszolóanyag, a csiszolótányér és a gép optimálisan kiegészíti egymást. Időt és pénzt takarít meg.

Hosszabb élettartam.
A csiszolótest, a kötés és felületgeometria 
közötti különleges összeköttetés késlelteti  
a csiszolóanyag eltömődését. A Festool  
Platin 2 és Titan 2 típusoknál egy portaszító 
bevonat még tovább fokozza az élettartamot.

Rekordidő a cserénél – a SickFix rendszer
A Festool csiszolóanyagok ragasztás és csíptetés  
nélkül cserélhetők: egyszerűen lehúzza és ráhelyezi  
a következőt. A tépőzáras rendszer megbízhatóan  
és csúszásmentesen rögzít és a csiszolópapír könnyedén 
el is távolítható. A StickFix csiszolótányér előnyeit lásd  
a 200. oldalon.

Egyenletes csiszoláskép.
Az azonos alakú csiszolótestek 
egyenletes érdességmélységet 
biztosítanak. Az eredmény:  
tiszta csiszoláskép, kevesebb 
utóigazítás és következésképpen 
figyelemreméltó időmegtakarítás.

Jobb elszívás.
A szabadalmaztatott Jetstream rendszer 
meghosszabbítja a csiszolópapírok 
élettartamát az intenzív elszívás 
eredményeképpen. Erről a 9-lyukas 
megoldás gondoskodik. A Jetstream 
részleteit lásd a 200. oldalon.

Nem törnek ki a csiszolószemcsék.
A csiszolószemcsék kétrétegű kötése nem 
tépődő, rugalmas és hőálló műgyanta 
kombinációval történik. Így megakadályozzuk 
a csiszolószemcsék idő előtti kitörését.

Kopásálló szemcsézet.
Kiváló minőségű, szintetikus 
nemeskorund: a csiszolószemcsék 
anyaga nagyon kemény, de  
ennek ellenére nyúlós. Ezért  
a csiszolószemcsék a legkeményebb 
munkáknál is megtartják az alakjukat  
és gondoskodnak a kiemelkedő 
anyagleválasztási teljesítményről.

Rugalmas és stabil hordozóanyag.
A Festool a mindenkori követelménynek 
megfelelően papírból, pamutszövetből vagy 
műszálból készült, rugalmas hordozóanyagot 
használ. Az impregnálás nagyon jól tapad  
a hordozóanyaghoz és a kötéshez. Emellett  
az anyag megőrzi a különleges rugalmasságát 
ás az átmenetek lágyan csiszolhatók.
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Csiszolóanyag típus Alkalmazás / szemcsézet Anyagfajták

Hét nagy teljesítményű Festool csiszolóanyag típust kínálunk Önnek, melyeket a speciális csiszolási feladatok és anyagok igényeinek megfelelően fejlesztet-

tünk ki – ezért jellegüknél fogva kiválóan megfelelnek az alábbiakban megnevezett alkalmazási szakterületekre, valamint a megadott célcsoportok számára.

Nagy teljesítményű csiszolóanyag festékekhez 
és lakkokhoz.

Elő-, köztes- és végső csiszolásra festők, asztalosok, 
bútorasztalosok és belsőépítészek számára.

Nagy teljesítményű csiszolóanyag festékekhez, 
lakkokhoz és gletthez.

Durva, gyors előcsiszolásra festőknek és mázolóknak, 
autófényezőknek és a gépjármű javításnál.

Nagy teljesítményű csiszolóanyag glett-és 
 töltőanyagokhoz és lakkokhoz.

Elő- köztes- és végcsiszolásra autófényezéshez és 
gépjármű javításhoz.

Nagy teljesítményű csiszolóanyag fából készült 
anyagok megmunkálására.

elő- és közbenső csiszolás asztalosipari, festő és mázoló 
munkáknál,valamint a fa- és a bútoripar területén

Nagy teljesítményű csiszolóanyag különlegesen 
erős igénybevételre.

Vastag bevonatok lecsiszolása kemény alapozásokról.

Nagy teljesítményű csiszolóanyag ásványi 
 anyagok, tükörfény-lakkok és műanyagok  
végső megmunkálására.

Végső megmunkálás.

Nagy teljesítményű csiszolóanyag becsiszolás, 
felületek érdesítése, tisztítás, zsírtalanítás és 
mattírozás céljára.

Faalapú anyagok, festett-, lakkozott- és fémfelületek 
felérdesítése, megtisztítása, zsírtalanítása és 
 mattírozása céljára.

festékek és lakkok: akril-, nitro-, előkezelő lakkok
glett, finom és poliészter-glett
műanyagok: termoplasztikus és üvegerősítésű 
műanyagok
alapozások, töltőanyagok, védőlakkok, primerlakkok

•
•
•

•

festékek és lakkok
glett (poliészter glett, 2 komponensű anyagok)
gipsz-glett

•
•
•

töltőanyagok, műgyanta-, nitro-, vastagrétegű és 
 kombinált töltőanyagok, alapozó töltőanyagok
primer, reakciós alapozások
2 komponensű anyagok
vízzel hígítható lakkok
fedőlakk becsiszolása/mattírozása újralakkozás előtt
kerámia-lakkok

•

•
•
•
•
•

keményfa anyagok
puhafa anyagok
trópusi fafajták
fából készült kötőanyagok
lakkok, festékek, nitrolakkok
régi lakkrétegek, alapmázolt faanyagok

•
•
•
•
•
•

védőbevonattal ellátott és szálerősítésű műanyagok 
 csiszolása (üvegszálas műanyag, epoxigyanta, stb.)
erősen megkeményedett glett lecsiszolása
erősen lekopott lépcsőfokok lecsiszolása
érdes, előmunkált fémfelületek finomcsiszolása
sorjátlanítás, rozsdátlanítás

•

•
•
•
•

Végcsiszolás a polírozás előkészítésére 600-as szemcsétől:
ásványi anyagokhoz, mint pl. Corian, Varicor, Cristalan
akrilüveg, plexiüveg
PUR-tükörfény-lakkok
kerámia-lakkok
vízzel hígítható lakkok

•
•
•
•
•

oxidáció (kipattogzás) eltávolítása könnyűfémekről
könnyű- és színesfémek tisztára csiszolása
forrasztási helyek és a hegesztés átmeneteinek tisztára 
csiszolása
natúr faanyagok, furnérozott és lazúros felületek 
mélytisztítása
régi lakrétegek becsiszolása az újralakkozás előtt

•
•
•

•

•
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Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 10 495989

P60 10 495990

P80 10 495991

P120 10 495992

P180 10 495993

P320 10 495994

P40 50 493657

P60 50 492944

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P80 50 492945

P100 100 492946

P120 100 492947

P150 100 492948

P180 100 492949

P220 100 492950

P320 100 492951

P400 100 492952

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékekhez és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és mázolók, 
asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére.Ø 125 mm

RO 125

LEX 125

ETS 125

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P120 10 494031

P40 10 496001

P60 10 496002

P80 10 496003

P100 10 496004

P120 10 496005

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 50 494032

P60 50 494033

P80 50 494034

P100 100 494035

P120 100 494036

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékhez, lakkhoz és glettanyagokhoz

durva, gyors előcsiszolás festéskor, lakkozáskor és  
a jármű javításakor

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P80 50 492966

P120 100 492967

P150 100 492968

P180 100 492969

P220 100 492970

P240 100 492971

P320 100 492972

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P360 100 492973

P400 100 492974

P500 100 494839

P800 100 495045

P1200 100 492363

P1500 100 492364

P3000 100 492365

nagy teljesítményu csiszolóanyag 
glett- és töltőanyagokhoz és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végcsiszoláshoz autófényezésnél és 
gépkocsi javításnál

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P50 10 495995

P80 10 495996

P100 10 495997

P120 10 495998

P150 10 495999

P180 10 496000

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P50 50 493114

P80 50 493115

P100 50 493116

P120 50 493117

P150 50 493118

P180 50 493119

nagy teljesítményű csiszolóanyag fából 
készült anyagok megmunkálására

elő- és közbenső csiszolás asztalosipari, festő és mázoló 
munkáknál,valamint a fa- és a bútoripar területén

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P24 25 493124

P36 25 493125

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P50 25 493126

P80 25 493127
Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
különlegesen erős igénybevételre 
nehéz körülmények között.

vastag bevonat lecsiszolása kemény felületekről

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

S400 15 492373

S500 15 492374

S1000 15 492375

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

S2000 15 492376

S4000 15 492377
nagy teljesítményű csiszolóanyag 
polimer anyagok, tükörfénylakkok és 
műanyagok végső megmunkálásáshoz

befejező megmunkálás.

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

A120 5 488107

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

A280 5 488108Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
becsiszolás, felületek érdesítése, 
tisztítás, zsírtalanítás és mattírozás 
céljára.

faanyag, festék, lakkréteg és fém érdesítése, tisztítása, 
eltávolítása és mattírozása.

Csiszolás | Csiszolóanyag
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Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 10 495972

P60 10 495973

P80 10 495974

P120 10 495975

P180 10 495976

P320 10 495977

P40 50 492979

P60 50 492980

P80 50 492981

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P100 100 492982

P120 100 492983

P150 100 492984

P180 100 492985

P220 100 492986

P240 100 492987

P320 100 492988

P400 100 492989

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékekhez és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és mázolók, 
asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére.Ø 150 mm

RO 150

LEX 150

ETS 150

WTS 150

RO 150 E

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 10 495984

P60 10 495985

P80 10 495986

P100 10 495987

P120 10 495988

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 50 494042

P60 50 494043

P80 50 494044

P100 100 494045

P120 100 494046

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékhez, lakkhoz és glettanyagokhoz

durva, gyors előcsiszolás festéskor, lakkozáskor és  
a jármű javításakor

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 50 493663

P60 50 493664

P80 50 492335

P100 100 492336

P120 100 492337

P150 100 492338

P180 100 492339

P220 100 492340

P240 100 492341

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P280 100 492342

P320 100 492343

P360 100 492344

P400 100 492345

P500 100 492346

P800 100 492347

P1200 100 492348

P1500 100 492349

P3000 100 496368

nagy teljesítményu csiszolóanyag 
glett- és töltőanyagokhoz és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végcsiszoláshoz autófényezésnél és 
gépkocsi javításnál

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P50 10 495978

P80 10 495979

P100 10 495980

P120 10 495981

P150 10 495982

P180 10 495983

P24 50 486392

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P36 50 486393

P50 50 486394

P80 50 486395

P100 50 486396

P120 50 486397

P150 50 486398

P180 50 486399

nagy teljesítményű csiszolóanyag fából 
készült anyagok megmunkálására

elő- és közbenső csiszolás asztalosipari, festő és mázoló 
munkáknál,valamint a fa- és a bútoripar területén

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P24 5 484105

P36 5 496360

P50 5 496361

P80 5 496362

P24 25 486388

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P36 25 486389

P50 25 486390

P80 25 486391

P100 25 491357

Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
különlegesen erős igénybevételre 
nehéz körülmények között.

vastag bevonat lecsiszolása kemény felületekről

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

S400 15 492368

S500 15 492369

S1000 15 492370

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

S2000 15 492371

S4000 15 492372
nagy teljesítményű csiszolóanyag 
polimer anyagok, tükörfénylakkok és 
műanyagok végső megmunkálásáshoz

befejező megmunkálás

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

A100 5 482778

A280 5 482779

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

S800 5 482780Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
becsiszolás, felületek érdesítése, 
tisztítás, zsírtalanítás és mattírozás 
céljára.

faanyag, festék, lakkréteg és fém érdesítése, tisztítása, 
eltávolítása és mattírozása.

Csiszolás | Csiszolóanyag
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Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 50 493021

P60 50 493022

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P80 50 493023

P100 100 493024
nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékekhez és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és mázolók, 
asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére.

Ø 185 mm

LEX 185

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P80 50 492744

P100 100 492745

P120 100 492746

P150 100 492747

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P180 100 492748

P240 100 492749

P320 100 492750

P360 100 492751

nagy teljesítményu csiszolóanyag 
glett- és töltőanyagokhoz és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végcsiszoláshoz autófényezésnél és 
gépkocsi javításnál

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P24 25 491484

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P36 25 491483Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
különlegesen erős igénybevételre 
nehéz körülmények között.

vastag bevonat lecsiszolása kemény felületekről

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P16 25 495925

P24 25 495926

P40 25 495927

P60 25 495928

P80 25 495929

P100 25 495930

P120 25 495931

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P150 25 495066

P180 25 495067

P220 25 495068

P240 25 495932

P320 25 495933

496124

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékekhez és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és mázolók, 
asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére.

Ø 225 mm

LHS 225

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 25 495069

P60 25 495070

P80 25 495071

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P100 25 495072

P120 25 495073
nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékhez, lakkhoz és glettanyagokhoz

durva, gyors előcsiszolás festéskor, lakkozáskor és  
a jármű javításakor

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P24 25 495174

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P36 25 495175Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
különlegesen erős igénybevételre 
nehéz körülmények között.

vastag bevonat lecsiszolása kemény felületekről

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 10 492879

P60 10 496011

P80 10 492880

P120 10 492881

P180 10 492882

P40 50 492883

P60 50 492884

P80 50 492885

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P100 100 492886

P120 100 492887

P150 100 492888

P180 100 492889

P220 100 492890

P240 100 492891

P320 100 492892

P400 100 492893

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékekhez és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és mázolók, 
asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére.

93V

DX 93

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 10 496336

P60 10 496337

P80 10 496338

P100 10 496339

P120 10 496340

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 50 496341

P60 50 496342

P80 50 496343

P100 100 496344

P120 100 496345

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékhez, lakkhoz és glettanyagokhoz

durva, gyors előcsiszolás festéskor, lakkozáskor és  
a jármű javításakor

Csiszolás | Csiszolóanyag
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Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P50 10 496012

P80 10 496013

P100 10 496014

P120 10 496015

P36 50 489158

P50 50 486449

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P80 50 486450

P100 50 486451

P120 50 486452

P150 50 486453

P180 50 486454

nagy teljesítményű csiszolóanyag fából 
készült anyagok megmunkálására

elő- és közbenső csiszolás asztalosipari, festő és mázoló 
munkáknál,valamint a fa- és a bútoripar területén

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P24 25 487515

P40 25 487516

P60 25 487517

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P80 25 487518

P100 50 487519

P120 50 487520

Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
különlegesen erős igénybevételre 
nehéz körülmények között.

vastag bevonat lecsiszolása kemény felületekről

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

A120 10 487605

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

A280 10 487606Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
becsiszolás, felületek érdesítése, 
tisztítás, zsírtalanítás és mattírozás 
céljára.

faanyag, festék, lakkréteg és fém érdesítése, tisztítása, 
eltávolítása és mattírozása.

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 10 492859

P60 10 496008

P80 10 492860

P120 10 492861

P180 10 492862

P40 50 492848

P60 50 492849

P80 50 492850

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P100 100 492851

P120 100 492852

P150 100 492853

P180 100 492854

P220 100 492855

P240 100 492856

P320 100 492857

P400 100 492858

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékekhez és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és mázolók, 
asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére.

80x133 mm

RTS 400

LS 130

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 10 494052

P60 10 494053

P80 10 494054

P100 10 494055

P120 10 494056

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 50 494057

P60 50 494058

P80 50 494059

P100 100 494060

P120 100 494061

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékhez, lakkhoz és glettanyagokhoz

durva, gyors előcsiszolás festéskor, lakkozáskor és  
a jármű javításakor

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P50 10 490393

P80 10 490394

P100 10 490395

P120 10 490396

P180 10 496009

P50 50 490387

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P80 50 490388

P100 50 490389

P120 50 490390

P150 50 490391

P180 50 490392

nagy teljesítményű csiszolóanyag fából 
készült anyagok megmunkálására

elő- és közbenső csiszolás asztalosipari, festő és mázoló 
munkáknál,valamint a fa- és a bútoripar területén

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

A100 5 483580

A280 5 483581

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

S800 5 483582Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
becsiszolás, felületek érdesítése, 
tisztítás, zsírtalanítás és mattírozás 
céljára.

faanyag, festék, lakkréteg és fém érdesítése, tisztítása, 
eltávolítása és mattírozása.

Csiszolás | Csiszolóanyag
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Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 50 494254

P60 50 494255

P80 50 494256

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P100 50 494257

P120 50 494258
nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékhez, lakkhoz és glettanyagokhoz

durva, gyors előcsiszolás festéskor, lakkozáskor és  
a jármű javításakor

80x400 mm

LRS 400

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 50 493175

P60 50 493176

P80 50 493177

P120 50 493178

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P180 50 493179

P240 50 493616

P320 50 493617

nagy teljesítményu csiszolóanyag 
glett- és töltőanyagokhoz és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végcsiszoláshoz autófényezésnél és 
gépkocsi javításnál

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 10 492804

P60 10 496010

P80 10 492805

P120 10 492806

P180 10 492807

P40 50 492793

P60 50 492794

P80 50 492795

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P100 100 492796

P120 100 492797

P150 100 492798

P180 100 492799

P220 100 492800

P240 100 492801

P320 100 492802

P400 100 492803

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékekhez és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és mázolók, 
asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére.

100x150 mm

DTS 400

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 10 496346

P60 10 496347

P80 10 496348

P100 10 496349

P120 10 496350

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 50 496351

P60 50 496352

P80 50 496353

P100 100 496354

P120 100 496355

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékhez, lakkhoz és glettanyagokhoz

durva, gyors előcsiszolás festéskor, lakkozáskor és  
a jármű javításakor

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P50 10 489478

P80 10 489479

P100 10 489480

P120 10 489481

P50 50 489039

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P80 50 489040

P100 50 489041

P120 50 489042

P150 50 489043

P180 50 489044

nagy teljesítményű csiszolóanyag fából 
készült anyagok megmunkálására

elő- és közbenső csiszolás asztalosipari, festő és mázoló 
munkáknál,valamint a fa- és a bútoripar területén

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

A120 10 489045

A280 10 489046

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

S800 10 489047Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
becsiszolás, felületek érdesítése, 
tisztítás, zsírtalanítás és mattírozás 
céljára.

faanyag, festék, lakkréteg és fém érdesítése, tisztítása, 
eltávolítása és mattírozása.

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 10 492907

P60 10 496007

P80 10 492908

P120 10 492909

P180 10 492910

P40 50 492911

P60 50 492912

P80 50 492913

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P100 100 492914

P120 100 492915

P150 100 492916

P180 100 492917

P220 100 492918

P240 100 492919

P320 100 492920

P400 100 492921

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékekhez és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és mázolók, 
asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére.

93x178 mm
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Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P100 100 493554

P150 100 493555

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P320 100 493556nagy teljesítményu csiszolóanyag 
glett- és töltőanyagokhoz és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végcsiszoláshoz autófényezésnél és 
gépkocsi javításnál

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P50 10 489470

P80 10 489471

P100 10 489472

P120 10 489473

P50 50 484390

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P80 50 484391

P100 50 484392

P120 50 484393

P150 50 484394

P180 50 484395

nagy teljesítményű csiszolóanyag fából 
készült anyagok megmunkálására

elő- és közbenső csiszolás asztalosipari, festő és mázoló 
munkáknál,valamint a fa- és a bútoripar területén

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

A100 5 483583

A280 5 483584

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

S800 5 483585Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
becsiszolás, felületek érdesítése, 
tisztítás, zsírtalanítás és mattírozás 
céljára.

faanyag, festék, lakkréteg és fém érdesítése, tisztítása, 
eltávolítása és mattírozása.

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 10 492818

P60 10 496006

P80 10 492819

P120 10 492820

P180 10 492821

P40 50 492822

P60 50 492823

P80 50 492824

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P100 100 492825

P120 100 492826

P150 100 492827

P180 100 492828

P220 100 492829

P240 100 492830

P320 100 492831

P400 100 492832

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékekhez és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és mázolók, 
asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére.

115x228 mm

RS 100

RS 100 C

RS 200

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P80 50 492738

P100 100 492739

P120 100 492740

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P150 100 492741

P180 100 492742

P220 100 492743

nagy teljesítményu csiszolóanyag 
glett- és töltőanyagokhoz és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végcsiszoláshoz autófényezésnél és 
gépkocsi javításnál

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P50 10 489474

P80 10 489475

P100 10 489476

P120 10 489477

P50 50 484404

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P80 50 484405

P100 50 484406

P120 50 484407

P150 50 484408

P180 50 484409

nagy teljesítményű csiszolóanyag fából 
készült anyagok megmunkálására

elő- és közbenső csiszolás asztalosipari, festő és mázoló 
munkáknál,valamint a fa- és a bútoripar területén

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

A100 5 483586

A280 5 483587

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

S800 5 483588Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
becsiszolás, felületek érdesítése, 
tisztítás, zsírtalanítás és mattírozás 
céljára.

faanyag, festék, lakkréteg és fém érdesítése, tisztítása, 
eltávolítása és mattírozása.

Csiszolás | Csiszolóanyag
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Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P24 50 485914

P36 50 485915

P50 50 484158

P80 50 484159

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P100 50 484160

P120 50 484161

P150 50 484162

P180 50 484413

nagy teljesítményű csiszolóanyag fából 
készült anyagok megmunkálására

elő- és közbenső csiszolás asztalosipari, festő és mázoló 
munkáknál,valamint a fa- és a bútoripar területén

Ø 115 mm

RAS 115

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P24 5 496356

P36 5 496357

P50 5 496358

P80 5 496359

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P24 25 484151

P36 25 484152

P50 25 485245

P80 25 485246

Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
különlegesen erős igénybevételre 
nehéz körülmények között.

vastag bevonat lecsiszolása kemény felületekről

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

A80 10 484165

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

A180 10 484166Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
becsiszolás, felületek érdesítése, 
tisztítás, zsírtalanítás és mattírozás 
céljára.

faanyag, festék, lakkréteg és fém érdesítése, tisztítása, 
eltávolítása és mattírozása.

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P50 50 489075

P80 50 489076

P100 50 489077

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P120 50 489078

P150 50 489079

P180 50 489080

nagy teljesítményű csiszolóanyag fából 
készült anyagok megmunkálására

elő- és közbenső csiszolás asztalosipari, festő és mázoló 
munkáknál,valamint a fa- és a bútoripar területén

Ø 180 mm

RAS 180

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P24 25 485239

P36 25 485240

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P50 25 485241

P80 25 485242
Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
különlegesen erős igénybevételre 
nehéz körülmények között.

vastag bevonat lecsiszolása kemény felületekről

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

A80 10 485243

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

A180 10 485244Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
becsiszolás, felületek érdesítése, 
tisztítás, zsírtalanítás és mattírozás 
céljára.

faanyag, festék, lakkréteg és fém érdesítése, tisztítása, 
eltávolítása és mattírozása.

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 10 490794

P60 10 490795

P80 10 490796

P100 10 490797

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P120 10 490798

P150 10 490799

P180 10 491768

P220 10 490800

nagy teljesítményű csiszolóanyag fából 
készült anyagok megmunkálására

elő- és közbenső csiszolás asztalosipari, festő és mázoló 
munkáknál,valamint a fa- és a bútoripar területén

533x75 mm

BS 75

Csiszolás | Csiszolóanyag
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Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

S2000 15 492378

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

S4000 15 492379nagy teljesítményű csiszolóanyag 
polimer anyagok, tükörfénylakkok és 
műanyagok végső megmunkálásáshoz

befejező megmunkálás.

Ø 80 mm

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P120 50 495944

P150 50 495945

P180 50 495946

P240 50 495947

P280 50 495948

P320 50 495949

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P400 50 495950

P500 50 494309

P800 50 495951

P1200 50 495952

P1500 50 495953

P3000 50 495954

nagy teljesítményu csiszolóanyag 
glett- és töltőanyagokhoz és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végcsiszoláshoz autófényezésnél és 
gépkocsi javításnál

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P16 25 493027

P24 25 493028

P40 25 493029

P60 25 493030

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P80 25 493031

P100 25 493032

P120 25 493033

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékekhez és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és mázolók, 
asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére.Ø 225 mm

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 25 494047

P60 25 494048

P80 25 494049

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P100 25 494050

P120 25 494051
nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékhez, lakkhoz és glettanyagokhoz

durva, gyors előcsiszolás festéskor, lakkozáskor és  
a jármű javításakor

Csiszolás | Csiszolóanyag

BS 105

CMB 120

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 10 490811

P60 10 490812

P80 10 490813

P100 10 490814

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P120 10 490815

P150 10 490816

P180 10 491769

P220 10 490817

nagy teljesítményű csiszolóanyag fából 
készült anyagok megmunkálására

elő- és közbenső csiszolás asztalosipari, festő és mázoló 
munkáknál,valamint a fa- és a bútoripar területén

620x105 mm

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P50 10 488081

P80 10 488082

P100 10 488083

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P120 10 488084

P150 10 488085

P180 10 488086

Nagy teljesítményű csiszolóanyag 
különlegesen erős igénybevételre 
nehéz körülmények között.

vastag bevonat lecsiszolása kemény felületekről
820x120 mm
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Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P50 8 485036

P80 8 485037

P100 8 485038

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P120 8 485039

P150 8 485040
nagy teljesítményű csiszolóanyag fából 
készült anyagok megmunkálására

elő- és közbenső csiszolás asztalosipari, festő és mázoló 
munkáknál,valamint a fa- és a bútoripar területén

csiszolóhüvelyek

Ø 80 mm

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P50 8 485041

P80 8 485042

P100 8 485043

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P120 8 485044

P150 8 485045
nagy teljesítményű csiszolóanyag fából 
készült anyagok megmunkálására

elő- és közbenső csiszolás asztalosipari, festő és mázoló 
munkáknál,valamint a fa- és a bútoripar területén

Ø 145 mm

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P40 10 492843

P80 10 492844

P120 10 492845

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P180 10 492846

P40-P180 10 492847

583129

nagy teljesítményű csiszolóanyag 
festékekhez és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végső csiszolásra festők és mázolók, 
asztalosok, bútorkészítők és belsőépítészek részére.

StickFix Pocket kézi 
csiszolótönk

46x178 mm

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

P2000 100 495059

P2000 1000 495058

P2500 100 495061

P2500 1000 495060

3000 100 495063

Szemcsézet A csomag 
tartalma

Cikkszám

3000 1000 495062

5000 100 495065

5000 1000 495064

493069

nagy teljesítményu csiszolóanyag 
glett- és töltőanyagokhoz és lakkokhoz

elő-, közbenső- és végcsiszoláshoz autófényezésnél és 
gépkocsi javításnál

StickFix csiszolószirom

Ø 36 mm

Csiszolás | Csiszolóanyag


