
A megfelelő nyomással a minél jobb eredményért
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Csiszolás sűrített levegővel 10

A műhelyekben tapasztalható kemény igénybevételre és az ipari 
követelményeknek megfelelő tartós üzemeltetésre egy robosztus és 

megbízható gép a legjobb megoldás. Még jobb, ha a gép olyan teljes körű 
rendszerbe van ágyazva, mint a Festool sűrített levegős csiszolói. A beépített 
IAS 2 elszívó rendszerrel, a vibrációs- és az excenteres csiszolókkal méretre 

szabott megoldásokat nyújtunk csaknem az összes csiszolási faladathoz.

Alkalmazások áttekintése | 225

Gépek áttekintése | 226

Sűrített levegővel működő excenteres csiszoló | 228
LEX 2

Sűrített levegővel működő vibrációs csiszolók | 230
LRS 400, LRS 93

Áttekintés: a rendszer és a tartozékok | 231
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Csiszolás sűrített levegővel

Tartós üzemben is kiválóan működő, bevált készülékek.

A könnyen kezelhető LEX 2 excenteres csiszoló csekély 
súlyának köszönhetően kiválóan megfelel a függőleges 
felületeken végzett csiszolásra.

A műhelyben végzett kemény igénybevételű 

csiszoláshoz, valamint az ipari tartós üzemeltetés-

hez robosztus és megbízható szerszámokra van 

szükség. A Festool a sűrített levegős gépeket 

átölelő termékválasztékával megfelelő megoldást 

nyújt Önnek az összes alkalmazáshoz.

A karosszéria részeinek lecsiszolásához a Festool 
sűrített levegős excenteres csiszoló az ideális gép.

Kifejezetten a műhelyek számára fejlesztettük ki: a LEX 2 excenteres csiszoló és az IAS 2-rendszer az elszívómobillal.

Mindezt természetesen egységes rendszerbe foglalva. 

A sűrített levegős vibrációs csiszolók és a sűrített 

levegős excenteres csiszolók kifogástalanul illeszked-

nek az átgondolt IAS 2-rendszerhez, amely három 

• Hosszú élettartam és robosztus kivitel

• A Jetstream csiszolótányérral csökken  

a csiszolóanyag fogyasztás

• Csekély súly és fáradságmentes munkavégzés

• IAS 2-rendszer a kényelmes és egyszerű 

munkavégzés érdekében

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

A rendszerhez illő tömlő.
Az IAS 2-tömlő három funkciót egyesít: 
sűrített levegő ellátás, használt levegő 
 elvezetés és porelszívás.

A tartozékokat a 231. oldalon találja

A rendszerhez illő adapter.
Az IAS 2-adapterrel a tömlő, az elszívómobil 
és a sűrített levegő biztonságosan 
 csatlakoztatható egymásoz.

Adapter rendszerek a 231. oldalon

funkciót egyesít egy tömlőben – a sűrített levegő 

ellátást, a használt levegő elvezetését és a porelszívást. 

A csiszolótányértól kezdve a gépen át az elszívómobi-

lig, az összes rendszerelem tökéletes összhangban 

működik. Természetesen a gépek egyenként, önma-

gukban is kiváló teljesítményt nyújtanak. A felületek és 

ívek csiszolására szolgáló LEX 2 excenteres csiszolók 

A rendszer

Áttekintés az előnyökről:

és a sík, valamint a süllyesztett felületek csiszolására 

szolgáló vibrációs csiszolók – valamennyi szerszámban 

közös, hogy robosztus, hosszú élettartamú, lamellás 

motorral rendelkeznek
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Csiszolás sűrített levegővel | Alkalmazások áttekintése

Áttekintés az alkalmazásokról – csiszolás sűrített levegővel
A Festool sűrített levegős gépei: a legjobb megoldás nagy felületekhez éppúgy, mint hajlatok megmunkálásához. Döntse el az alábbi táblázat és a következő 

oldalak tanulmányozásával, hogy melyik a legmegfelelőbb gép az Ön munkájához. Így biztosan megtalálja a lehető legjobb megoldást.

A rendszerhez illő elszívás. A rendszerhez illő csiszolótányérok. A rendszerhez illő csiszolóanyagok
A Festool elszívómobilok is hozzátartoznak  
a rendszerhez – az alapfelszereltség 
 részeként vagy egyszerűen utólag kiegészítve.

Minden feladathoz rendelkezésre áll  
a megfelelő csiszolótányér. Természetesen  
a már ismert Jetstream rendszerrel.

Fa, festék vagy lakk – a Festool csiszolóanya-
gokkal tökéletes eredményt ér el az összes 
csiszolási munkában.

Az elszívómobilokat a 263. oldaltól  
kezdve találja

A tartozékokat a 231. oldalon találja Csiszolóanyagok a 211. oldaltól
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Csiszolás sűrített levegővel | Gépek áttekintése

LEX 2 125/3 és LEX 2 150/3 sűrített 
 levegős excenteres csiszolók

A főbb alkalmazási területek
 
• Átmeneti-, finom-, és végcsiszolás
• Magasfényű felületek készre csiszolása 

polírozáshoz
• Fafelületek készre csiszolása waxoláshoz
• Végcsiszolás lakkon, fán és műanyagon
• Fugaanyagok és ásványi anyagok végcsiszolása

Előnyös tulajdonságok
 

• Biztonságos fogás a gumifogantyús gépháznak 
köszönhetően

• Biztonságos munkavégzés a biztonsági 
 kapcsoló révén

• Jól olvasható löketjelzés
• Jetstream csiszolótányér az optimális elszívás 

biztosításához
• Tányérfék a tiszta csiszolási képhez
• Vibráció-stop az egészséget kímélő és kevésbé 

fárasztó munkavégzés érdekében
• Hosszú élettartam az erőteljes lamellás motor 

révén
• MPE-csiszolótányér a Jetstream-elv alapján

LEX 2 125/7 és LEX 2 150/7 sűrített 
 levegős excenteres csiszolók

A főbb alkalmazási területek
 
• Átmeneti- és durva csiszolás
• Fa, festék és lakk megmunkálása
• Áaványi anyagból készült padlók előcsiszolása
• Alapozóval ellátott felületek csiszolása
• Átmeneti lakkcsiszolás

Előnyös tulajdonságok
 

• Biztonságos fogás a gumifogantyús gépháznak 
köszönhetően

• Biztonságos munkavégzés a biztonsági 
 kapcsoló révén

• Jól olvasható löketjelzés
• Jetstream csiszolótányér az optimális elszívás 

biztosításához
• Tányérfék a tiszta csiszolási képhez
• Vibráció-stop az egészséget kímélő és kevésbé 

fárasztó munkavégzés érdekében
• Hosszú élettartam az erőteljes lamellás motor 

révén
• MPE-csiszolótányér a Jetstream-elv alapján

LEX 2 150/11 sűrített levegős excenteres 
csiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Polírozásra és durvacsiszoláshoz
• Nagy, glettelt felületek durvacsiszolása

Előnyös tulajdonságok
 

• Biztonságos fogás a gumifogantyús gépháznak 
köszönhetően

• Biztonságos munkavégzés a biztonsági 
 kapcsoló révén

• Jól olvasható löketjelzés
• Jetstream csiszolótányér az optimális elszívás 

biztosításához
• Tányérfék a tiszta csiszolási képhez
• Vibráció-stop az egészséget kímélő és kevésbé 

fárasztó munkavégzés érdekében
• Hosszú élettartam az erőteljes lamellás motor 

révén

Tovább a 228. oldalon Tovább a 228. oldalon Tovább a 228. oldalon

Üzemi nyomás (folyamatos nyomás) 6 bar

Munkalöketek 16000 min-1

Csiszolólöket 3 mm

Levegőfogyasztás névleges terhelésnél 390 l/perc

Csiszolótányér-átmérő 125/150 mm

Súly 1,3 kg

Üzemi nyomás (folyamatos nyomás) 6 bar

Munkalöketek 16000 min-1

Csiszolólöket 7 mm

Levegőfogyasztás névleges terhelésnél 390 l/perc

Csiszolótányér-átmérő 125/150 mm

Súly 1,3 kg

Üzemi nyomás (folyamatos nyomás) 6 bar

Munkalöketek 14000 min-1

Csiszolólöket 11 mm

Levegőfogyasztás névleges terhelésnél 390 l/perc

Csiszolótányér-átmérő 150 mm

Súly 1,3 kg
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Csiszolás sűrített levegővel | Gépek áttekintése

LEX 2 185/7 sűrített levegős excenteres 
csiszoló 

A főbb alkalmazási területek
 
• Átmeneti- és durva csiszolás
• Nagyobb, sík felületek csiszolása
• Festékek, lakkok és fa munkaanyagok 

 felcsiszolása
• Magas csiszoló- és felületi teljesítmény  

a 185 mm-es csiszolótányérnak és a 7mm-es 
csiszoló löketnek köszönhetően

Előnyös tulajdonságok
 

• Biztonságos fogás a gumifogantyús gépháznak 
köszönhetően

• Biztonságos munkavégzés a biztonsági 
 kapcsoló révén

• Jól olvasható löketjelzés
• Jetstream csiszolótányér az optimális elszívás 

biztosításához
• Tányérfék a tiszta csiszolási képhez
• Vibráció-stop az egészséget kímélő és kevésbé 

fárasztó munkavégzés érdekében
• Hosszú élettartam az erőteljes lamellás motor 

révén
• MPE-csiszolótányér a Jetstream-elv alapján

LRS 93 sűrített levegős vibrációs csiszoló

A főbb alkalmazási területek
 
• Sima felületek csiszolása egészen a sarkokig
• Lakkok felcsiszolása
• Természetes fa és furnéranyagok csiszolása 

lakkozás előtt

Előnyös tulajdonságok
 

• Egyszerű és könnyű gépvezetés
• Fordulatszám- ill. löketszám-előválasztás
• Vibráció-stop az egészséget kímélő és kevésbé 

fárasztó munkavégzés érdekében
• Hosszú élettartam az erőteljes lamellás motor 

révén
• StickFix csiszolótalp és csiszolóanyag a gyors 

cseréhez
• LRS 93 G fogantyúval a biztos vezetésért

LRS 400 sűrített levegővel működő 
 vibrációs csiszoló 

A főbb alkalmazási területek
 
• Nagy, vízszintes felületek simára csiszolása
• Alapozóval kezelt felületek megmunkálása
• Az anyagnak megfelelő csiszolás fordulatszám 

szabályozással

Előnyös tulajdonságok
 

• Mérete ellenére könnyű és könnyen kezelhető
• Magasfokú lemunkálás nagy kiterjedésű, sík 

felületeken
• Rendkívül jó elszívás
• Gumifogantyús markolat
• Vibráció-stop az egészséget kímélő és kevésbé 

fárasztó munkavégzés érdekében
• Hosszú élettartam az erőteljes lamellás motor 

révén
• StickFix csiszolótalp és csiszolóanyag a gyors 

cseréhez

Üzemi nyomás (folyamatos nyomás) 6 bar

Munkalöketek 14000 min-1

Csiszolólöket 7 mm

Levegőfogyasztás névleges terhelésnél 390 l/perc

Csiszolótányér-átmérő 185 mm

Súly 1,6 kg

Üzemi nyomás (folyamatos nyomás) 6 bar

Munkalöketek 14000 min-1

Csiszolólöket 4 mm

Levegőfogyasztás névleges terhelésnél 310 l/perc

StickFix csiszolótalp 93 x 175 mm

Az LRS 93 G súlya 1,2 kg

Az LRS 93 M súlya 1,4 kg

Üzemi nyomás (folyamatos nyomás) 6 bar

Munkalöketek 14000 min-1

Csiszolólöket 4 mm

Levegőfogyasztás névleges terhelésnél 390 l/perc

StickFix csiszolótalp 80 x 400 mm

Súly 2,3 kg

Tovább a 228. oldalon Tovább a 230. oldalon Tovább a 230. oldalon
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Csiszolás sűrített levegővel | LEX 2 sűrített levegős excenteres csiszoló

A mindentudó csiszolók.
A Festool LEX 2 sűrített excenteres csiszolóival az összes csiszolási munka elvégezhető a műhelyben. A különböző kivitelezésű,  

125 mm-től 185 mm-ig terjedő tányérmérettel, és 3 mm-es, 7 mm-es vagy 11 mm-es lökettel rendelkező szerszámok készenállnak 

az összes alkalmazásra. Akár a durvacsiszolás, akár a köztes csiszolás vagy a finomcsiszolás a feladat, akár a futószalagon vagy  

a munkapadon végezzük őket– ezek a robosztus készülékek meggyőző teljesítményt nyújtanak.

Biztonsági kapcsoló.
A LEX 2 csiszolók rendelkeznek egy 
 vészkapcsolóval a biztonságos  
munkavégzés érdekében.

Fordulatszám beállítás.
A fordulatszám és a löketszám beállításával  
a gép alkalmazkodik a megmunkálandó anyag 
tulajdonságaihoz, így kiváló eredményt érünk el.

IAS 2-csatlakozás.
Három funkció egy tömlőben – 
sűrített levegő ellátás, használt 
levegő elvezetése, elszívás

Jetstream elv.
Kb. 30 %-kal kevesebb csiszolóanyag 
 felhasználás. Nagy szakítószilárdságú MPE 
műanyag a hosszú élettartam érdekében,  
élek csiszolásánál is. StickFix tépőzár a gyors 
csiszolóanyag cseréhez.

Tányérfék.
Elkerülhető a barázdaképződés a gép 
munkadarabra való ráhelyezésénél.

Csapágytömítés.
A LEX 2 csapágy jól tömített, mivel néha  
az elszívás ellenére is keletkezik por.  
A jó tömítettség és a robosztus szerkezeti 
 kialakítás biztosítják a hosszú élettartamot.

Softgrip fogantyú.
A gép egyszerűen vezethető, nem csúszik  
le róla a kéz. Ezt a gépházra felvitt lágy 
gumiborítás garantálja.

A löket jelzése.
Gyakran megtörténik, hogy nem a megfelelő 
géphez nyúlunk. Hogy ez ne fordulhasson elő,  
a LEX 2 gépeken jól leolvasható azonosító jel 
mutatja az löketet. A jobb minőség érdekében.

LEX 2 sűrített levegős excenteres csiszoló – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

LEX 2 125/3 – – StickFix csiszolótányér, Ø 125 (rendkívül puha), 1 db StickFix csiszolópapír, Titan 2, 1 flakon tisztító- és 
kenőolaj LD-10 (50 ml), kezelőszerszám, Megjegyzés: az üzemeltetéshez IAS 2 csatlakozórendszerre van 
szükség, kartonban

691128

LEX 2 125/7 – – StickFix csiszolótányér Ø 125 mm (puha-HT), 1 db StickFix csiszolópapír, Titan 2, 1 flakon tisztító- és kenőolaj 
LD-10 (50 ml), kezelőszerszám, Megjegyzés: az üzemeltetéshez IAS 2 csatlakozórendszerre van szükség, 
kartonban

691127

LEX 2 150/3 – – csiszolótányér StickFix R 150 (szuper puha), 1 db StickFix csiszolópapír, Titan 2, 1 flakon tisztító- és kenőolaj 
LD-10 (50 ml), kezelőszerszám, Megjegyzés: az üzemeltetéshez IAS 2 csatlakozórendszerre van szükség, 
kartonban

692095

LEX 2 150/7 – – csiszolótányér StickFix R 150 (puha), 1 db StickFix csiszolópapír, Titan 2, 1 flakon tisztító- és kenőolaj LD-10 (50 ml), 
kezelőszerszám, Megjegyzés: az üzemeltetéshez IAS 2 csatlakozórendszerre van szükség, kartonban

692094

LEX 2 150/11 – – StickFix csiszolótányér Ø 150 mm (puha-HT), StickFix Cristal csiszolópapír, 1 flakon tisztító- és kenőolaj  
LD-10 (50 ml), kezelőszerszám, Megjegyzés: az üzemeltetéshez IAS 2 csatlakozórendszerre van szükség, 
kartonban

691130

LEX 2 185/7 – – StickFix csiszolótányér, Ø 185 mm (puha), 1 db StickFix csiszolópapír, Titan 2, 1 flakon tisztító- és kenőolaj 
LD-10 (50 ml), kezelőszerszám, Megjegyzés: az üzemeltetéshez IAS 2 csatlakozórendszerre van szükség, 
kartonban

692096

A műszaki adatokat lásd a 226. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 231. oldalon
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Csiszolás sűrített levegővel | LEX 2 sűrített levegős excenteres csiszoló

LEX 2 – a levegő sok mindent megmozgat.

Lágy fékezés a jobb minőség érdekében. Lyukak a nagyfokú gazdaságosság érdekében. Optimális elszívás.

A csiszolótányérok előnyös tulajdonságai. Egységes rendszer. Kiváló minőségű szerkezetrészek.

Kellemetlen, ha a szerszám egy egyszerű hibával 

keresztülhúzza a számításait. Ezért a LEX 2 

gépeket tányérfékkel láttuk el, amely 

 megakadályozza, hogy a gép ráhelyezésekor 

barázdák és átcsiszolások keletkezzenek  

a munkadarabon.

A Jetstream a varázsszó. A 9-lyukas 

 megoldásnak köszönhetően a Festool  

lényegesen meghosszabbítja a csiszolóanyagok 

élettartamát. A jobb elszívás és a kisebb 

 hőkeletkezés eredményeképpen csökken az 

eltömődés és a hőképződés mértéke.

Az összes Festool géphez hasonlóan a LEX 2 

csiszolóknál is nagy súlyt fektettünk a hatékony 

porelszívásra. Így már nemcsak vágyálom a tiszta 

és az egészséget kímélő munkavégzés.

A LEX 2 az MPE-ből készült standard-csiszolótá-

nyér mellett még több különböző tányérral is 

rendelkezik. A szuper puhától kezdve a keményig 

minden megtalálható a termékválasztékban – 

természetesen a praktikus StickFix rendszerrel 

és rendkívül kopásálló kivitelben.

Aki sűrített levegős géppel dolgozik és jó elszívást 

igényel, annak sok tömlőt kell használnia.  

Hacsak nem a Festool IAS 2 tömlőrendszerét 

használja. Itt az összes funkció egy tömlőben 

található: a sűrített levegő ellátás, a használt 

levegő elvezetés és az elszívás.

A Festool sűrített levegős szerszámai rengeteg 

kiváló részletmegoldással rendelkeznek. 

 Különösképpen a kopásálló lamellák és  

a rotorok biztosítják a hosszú élettartamot.
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Csiszolás sűrített levegővel | Sűrített levegővel működő vibrációs csiszoló

A sík felületek specialistái. Nagyméretű, lapos felületek síkracsiszolásánál a rotációs csiszolók továbbra is előnyben vannak.  

A Festool 3 változatban is kínál szerszámot sűrített levegős alkalmazásokhoz: a kompakt LRS 93 G és 

LRS 93 M csiszolókat, valamint az LRS 400 típust a rendkívül nagy felületekhez. Természetesen mind  

a három rendelkezik IAS 2-csatlakozással.

Fordulatszám beállítás.
Lehetővé teszi a löketszám hozzáigazítá-
sát a megmunkálandó anyaghoz.  
így kiváló eredményt érünk el.

StickFix.
Természetesen az összes csiszolótalp és 
csiszolóanyag StickFix rendszerrel van  
ellátva. Így a csiszolóanyagok szerszám nélkül, 
gyorsan cserélhetők. Nagy szakítószilárdságú 
MPE-csiszolótányér a hosszú élettartam 
érdekében.

Csiszolótalp.
A formatartó és nagy mértékben kopásálló 
MPE-csiszolótalp rendkívül hosszú 
élettartamú és megnöveli a rendszer 
gazdaságosságának hatásfokát.

Vibráció stop.
Annak érdekében, hogy kevesebb  
terhelés háruljon a kézre és a csuklóra.  
A vibráció-stop kiegyensúlyozás csökkenti  
a rezgést és a kilengést. Ez a megoldás 
hatásosan kíméli az embert és a gépet.

Könnyen irányítható.
Az összes sűrített levegős vibrációs csiszoló 
könnyen vezethető – egy kézzel vagy két kézzel. 
Az LRS 400 esetében a lágy gumiborítású 
fogantyú és a kiegészítő fogantyú biztosítja  
az optimális fogást.

Ha egy sűrített levegős vibrációs csiszoló kiemel-

kedő teljesítményéhez átgondolt formatervezés 

is társul, akkor biztos, hogy Festool-szerszámról 

van szó, mint amilyen pl. az LRS 400. Az ergonó-

mikus kialakítású gépház, valamint a teljesít-

mény és a súly ideális aránya lehetővé teszi  

a fáradságmentes munkavégzést hosszantartó 

munkák esetében is. Az IAS 2-rendszerrel 

összeköttetésben az LRS 400 a megfelelő partner 

a nagy felületek hosszantartó csiszolásához.

Az RS 400 csiszolótalpa nagy szakítószilárdságú  
MPE-műanyagból készült: a hosszú élettartam  
és a gazdaságos üzemeltetés érdekében.

Az LRS 400: nagy felületek egyszerű megmunkálására 
fejlesztettük ki – mindegy, hogy a felület sík vagy íves.

A lágy gumiborítású fogantyúval és a kiegészítő fogan-
tyúval az LRS 400 biztonságosan irányítható.

Egyszerű csiszolólap csere a StickFix rögzítésnek 
köszönhetően.

Sűrített levegővel működő vibrációs csiszoló – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

A műszaki adatokat lásd a 227. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 231. oldalon

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

LRS 400 – – 1 db StickFix csiszolótalp 80 x 400 mm (puha), 1 db StickFix csiszolópapír,Titan 2, 1 flakon tisztító- és kenőolaj 
LD-10 (50 ml), Megjegyzés: az üzemeltetéshez IAS 2 csatlakozórendszerre van szükség, kartonban

692099

LRS 93 M – – StickFix csiszolótalp, 93 x 175 mm (puha), 1 db StickFix csiszolópapír,Titan 2, 1 flakon tisztító- és kenőolaj  
LD-10 (50 ml), (készülék fogantyú nélkül), Megjegyzés: az üzemeltetéshez IAS 2 csatlakozórendszerre van 
szükség, kartonban

692049

LRS 93 G – – StickFix csiszolótalp, 93 x 175 mm (puha), 1 db StickFix csiszolópapír,Titan 2, 1 flakon tisztító- és kenőolaj  
LD-10 (50 ml), (készülék fogantyúval), Megjegyzés: az üzemeltetéshez IAS 2 csatlakozórendszerre van 
szükség, kartonban

692050
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Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 StickFix csiszolótalp lásd a „Csiszolás, Rendszertartozékok RS 300” fejezetben, 204. oldal

 Csiszolótalp SSH-STF-80x400/17 LRS 400-hoz, puha, Méret 80 x 400 mm 493140

 Csiszolótányér ST-STF-D185/16-M8 W LEX 185-höz, puha kivitel, univerzális használatra sík és ívelt felületekhez, Menetes csatlakozás M8,  
önkiszolgálás részére csomagolva 

490514

Csiszolótányér ST-STF-D185/16-M8 SW LEX 185-höz, szuperpuha kivitel, elasztikus struktúra, erős lekerekítésekhez és ívekhez,  
Menetes csatlakozás M8, önkiszolgálás részére csomagolva 

490526

 Csiszolótányér Ø 150 mm lásd a „Csiszolás” fejezetben, a 202. oldaltól

Csiszolótányér  
ST-STF-LEX 125/90/8-M8 H

LEX 125-höz, kemény kivitel, nagy éltartósság, sík felületekhez és keskeny élekhez, Menetes csatlakozás M8, 
önkiszolgálás részére csomagolva 

492284

Csiszolótányér  
ST-STF-LEX 125/90/8-M8 W-HT

LEX 125-höz, puha kivitel, univerzális használatra sík és ívelt felületekhez, hőmérsékletálló tépőzár, durva 
csiszoláshoz P220-as szemcsézetig, Menetes csatlakozás M8, önkiszolgálás részére csomagolva 

492286

Csiszolótányér  
T-STF-LEX 125/90/8-M8 SW

LEX 125-höz, szuperpuha kivitel, elasztikus struktúra, erős lekerekítésekhez és ívekhez, Menetes csatlakozás 
M8, önkiszolgálás részére csomagolva 

492288

 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

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

 Csiszolóanyag az összes LRS, LEX, LEX 2 típushoz lásd a „Csiszolás” fejezetben a 211. oldaltól

 Kontrollfekete porfesték HB-Set Csiszoló ház, 2 patron kontroll fekete por, a csiszolandó felület optikai ellenőrzésére, Súly 2 x 30 g 495939

Utántöltő patron 2x30 g utántöltő csomag a kontrollfeketéhez, Súly 2 x 30 g 495940

 Tömlő IAS 2-3500 AS DIN IEC 312 előírásai szerint, antisztatikus, Hossz 3,5 m, Elvezető ellenállás (DIN IEC 312) < 10 MΩ, 
 hőmérsékletállő + 70 °C, kartonban 

487901

Tömlő IAS 2-5000 AS DIN IEC 312 előírásai szerint, antisztatikus, Hossz 5 m, Elvezető ellenállás (DIN IEC 312) < 10 MΩ, 
 hőmérsékletállő + 70 °C, kartonban 

488176

Tömlő IAS 2-7000 AS DIN IEC 312 előírásai szerint, antisztatikus, megjegyzés: a CT/SR nem kombinálható az ASA-val, Hossz 7 m, 
Elvezető ellenállás (DIN IEC 312) < 10 MΩ, hőmérsékletállő + 70 °C, kartonban 

488131

Tömlő IAS 2-10000 AS DIN IEC 312 előírásai szerint, antisztatikus, megjegyzés: a CT/SR nem kombinálható az ASA-val, Hossz 10 m, 
Elvezető ellenállás (DIN IEC 312) < 10 MΩ, hőmérsékletállő + 70 °C, kartonban 

494006

Tömlő IAS 2-3500 Hossz 3,5 m, hőmérsékletállő + 70 °C, kartonban 488132

Tömlő IAS 2-5000 Hossz 5 m, hőmérsékletállő + 70 °C, kartonban 488175

Tömlő IAS 2-7000 megjegyzés: a CT/SR nem kombinálható az ASA-val, Hossz 7 m, hőmérsékletállő + 70 °C, kartonban 488133

 IAS 2-csatlakozás IAS 2-A-SR adapter az LE kivitelű SR elszívó és az IAS 2 tömlő csatlakoztatásához, antisztatikus kivitel, beépített  
csatlakozó sűrített levegő ellátáshoz, kónusz külső átmérő 58 mm, kartonban 

488181

 Csatlakozó kúp IAS 2-AK-B1 adapter speciálisan a következő elszívókhoz: SRM 312 LE-AS/ SRM 70 LE-EC, alumínium csiszolásakor,  
csak IAS 2-csatlakozással IAS 2-A-SR használható, Külső-Ø 51/40 mm, Belső-Ø 48/33 mm

489263

 IAS 2-csatlakozás  
IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70

SRM 45-höz, SRM 70-hez, CT elszívómobilok, az IAS2-tömlőkhoz való csatlakoztatásra, beépített  
csatlakozással táplevegő csatlakoztatására a sűrített levegős csatlakozótömlőn keresztül, antisztatikus  
kivitel, CT 11/CT MINI/CT MIDI-hez nem használható, kónusz külső átmérő 58 mm, kartonban 

454757

 IAS 2-kettős csatlakozás IAS 2-DA-CT 2 db IAS 2 sűrített levegős szerszám egyidejű csatlakoztatásához váltakozó üzemmódban  
(IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 (454757) kieg. csatlakoztatás szükséges), kónusz külső átmérő 58 mm, kartonban 

454758

 Adapter AD-IAS 2/D36 D 36-os elszívófejek használatához IAS 2-tömlőkkel, figyelem: IAS2-tömlők ezen adapter nélkül szennyeződés 
elszívására történő használata esetén a tömlő és a szerszám meghibásodásához vezet a csatlakozó helyeken 
való lerakódásokból kifolyólag

488418

 Tartozék-Systainer SYS-SERVICE LEX 1x rotor, 4x lamella, 5x hangtompító, 5x íves retesz, 5x két füleskapocs, tömítő- és O-gyűrűk különböző 
méretben

489200

Tisztító- és kenőolaj LD-10/50 speciális olaj a sűrített levegő előkészítéséhez, 50 ml 481713

Tisztító- és kenőolaj LD 10/1000 speciális olaj levegő-előkészítéshez, 1 liter 481722


