
Megkönnyítjük a nehéz munkát.
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Keverés, rusztikálás, szőnyeg eltávolítás 12

„Megkönnyíteni a fáradságos munkát” – ezt az elvet követve a Festool 
fejlesztőmérnökei már eddig is speciális termékeket fejlesztettek ki.  

A következő gépek még az eddig megszokottaknál is különlegesebbek: 
megoldásokat adnak az olyan feladatokra, amelyeket egyébként csak nagy 

ráfordítással, kézzel, vagy körülményesen, kézi szerszámokkal lehetne 
elvégezni.

Alkalmazások áttekintése | 253

Gépek áttekintése | 254

Keverőgép | 256
RW 1000

RUSTOFIX rusztikáló gép | 258
RAS 180

Szőnyegeltávolító | 259
TPE

FAKIR hengeres tapétaeltávolító | 260
TP 220

Áttekintés: a rendszer és a tartozékok | 261
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Keverés, rusztikálás, szőnyeg eltávolítás

Ezzel a négy termékkel mindig lépéselőnyben van.

A keverőgép ideális kiegészítője: a keverőközpont kever, 
amíg Ön mással van elfoglalva.

Hányféle feladatot kell még manapság is nagy 

fizikai erőkifejtéssel vagy energiaráfordítással 

elvégezni – gyakran csak azért, mert még 

senkinek sem támadt olyan gondolata, hogy 

optimális szerszámot fejlesszen ki erre a célra.

A TPE-RS 100 Q szőnyegeltávolító gondoskodik a szőnyeg 
gyors és fáradságmentes eltávolításáról.

A RUSTOFIX rusztikáló géppel gyors és egyszerű a felületszerkezetek kialakítása – ideális megoldás régi,  
favázas épületek szanálásánál.

Fejlesztőmérnökeink hasznos megoldásokat 

fejlesztenek speciális feladatokra. Például  

a belsőépítészek számára: aki kapart már le 

spaklival padlószőnyeget padlóról vagy távolított 

már el tapétát kis darabokban a falról, az tudja, 

hogy ez milyen kellemetlen és körülményes 

munka. Vagy az, akinek a keverésnél többet 

• Extrém húzóerővel rendelkező keverőgép

• Rusztikáló-csiszológép fa- és favázas 

 építmények rusztikálásához

• Szőnyegeltávolító a szőnyegek gyors és 

hatékony eltávolításához

• A teljesen új működési elvű tapétaeltávolító

A rendszer

A rusztikáló gép.
Rusztikális fafelületek létrehozásához  
a RUSTOFIX nyújtja a legegyszerűbb 
 megoldást.

Rusztikáló gép a 258. oldalon

Kefe rendszer.
Minden feladathoz a megfelelő kefe: 
 felületszerkezetek kialakításához,  
köztes csiszoláshoz, egyengetéshez.

Kefék a 258. oldalon

Az elszívó rendszer.
Tiszta eredmény az elszívómobilokkal –  
a műhelyben és az építkezésen egyaránt.

Az elszívómobilokat a 263. oldaltól  
kezdve találja

kellett a géppel harcolnia, mint a keverendő 

anyaggal, és az, aki kemény és fáradságos 

munkával rusztikálta a fafelületeket. Mi kifejlesz-

tettük az ideális megoldásokat az Ön számára:
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Keverés, rusztikálás, szőnyeg eltávolítás | Alkalmazások áttekintése

Keverési technika minden alkalmazáshoz: Mindig tökéletesen kever.
Akár híg akár sűrű anyagok keverése a feladat – a Festool mindig biztosítja az optimális keverési technikát. Kényelmesen kezelhető az ergonómikus 

kialakításnak köszönhetően. Üzemeltetése gazdaságos a hosszú élettartamot biztosító nagy erőnek, az építkezéseken előforduló kemény igénybevétel-

hez tervezett robosztus építésmódnak, az optimális körfutás érdekében centrírozott csavarkötéseknek, a tökéletes túlterhelés elleni védelemnek és  

a precíziós csapágyaknak köszönhetően. A keverendő anyaghoz igazított keverőszárakkal biztosított az anyagminőségnek megfelelő keverés: a habarcs 

és a csempézéshez vagy falazáshoz szükséges kötőanyagok, a homlokzatépítéshez való vakolat, vagy a szigetelőlapokhoz való ragasztóanyagok 

 keverésénél. Az alábbi táblázatban látható, hogy melyik alkalmazáshoz és anyaghoz melyik Festool keverőszár felel meg a legjobban és hogy milyen 

mennyiségű anyaghoz használható.

A keverőgép. A keverőszár rendszer. A keverőközpont.
A helyes arány az erő és a forgási sebesség 
között: RW 1000 EQ keverőgép.

Minden anyaghoz a megfelelő keverőszár:  
híg- és sűrű anyagokhoz egyaránt.

A kevergép ideális kiegészítője. Eelvégzi  
a keverést, mialatt Ön az egyéb tennivalóit 
intézi.

Keverőgép a 256. oldalon A tartozékokat a 261. oldalon találja Keverő rendszer a 261. oldalon

 

1

1     2

2

 1bis 25 kg

WR 120 L

WR 120 L

WR 120 L

WR 120 R

WR 120 R

WR 120 R

WR 120 R

    –

25 – 50 kg

WR 140 L

WR 140 L

WR 140 L

WR 140 R

WR 140 R

WR 140 R

WR 140 R

WR 135

ab 50 kg

WR 160 L

WR 160 L

WR 160 L

WR 160 R

WR 160 R

WR 160 R

WR 160 R

WR 125

3 – 6

3 – 6

3 – 6

2 – 4

1 – 6

1 – 6

2 – 5

1 – 6

 25 – 50 kg

A Festool balra forgó keverőszára kifejezetten az 
alacsony viszkozitású, hígfolyós anyagok keverésére 
szolgál: körkörös mozgással lefelé sodorja az anyagot 
keverés közben – ez az előfeltétele a fröccsenésmentes 
keverésnek.

A Festool jobbra forgó keverőszára kifejezetten a nagy 
viszkozitású, sűrű anyagok keverésére szolgál: körkörös 
mozgással felfelé sodorja az anyagot keverés közben – 
optimális nehéz anyagok alapos összekeveréséhez.

Habarcs (homok/cement/víz)

Kész habarcs (készáru/víz)

Homlokzatfesték, diszperziós festék

Csemperagasztó (készáru/adalék/víz/granulátum)

Beton (homok/cement/kőtörmelék/víz)

Külső vakolat (homok/gipsz/cement/víz)

Gipszvakolat (homok/gipsz/cement/víz)

Kiegyenlítő anyag (kevert készáru/víz)

Anyag Keverőszár Fokozat

25 kg-ig 50kg-tól
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Keverés, rusztikálás, szőnyeg eltávolítás | Gépek áttekintése

RW 1000 keverőgép

A főbb alkalmazási területek
 
A következő anyagok vegyítése és keverése:
• Kész habarcs
• Külső vakolat, gipszvakolat
• Fuga anyagok, csemperagasztók
• Homlokzatfesték, diszperziós festék

Előnyös tulajdonságok
 

• Nehéz anyagok kiváló összekeverése a nagyobb 
áthúzóerő révén

• Nyugodtabb munkavégzés a fogantyúk 
 ergonómikus elhelyezése révén

• A körbefutó acélgyűrű védelmet nyújt az 
építkezéseken történő nehéz felhasználás 
során

• A lágy indítás megakadályozza a hígan folyó 
kevert anyag kifröccsenését

• Hosszú élettartam a hajtótengely hézagmentes 
precíziós golyóscsapágyazása révén

n = MMC Elektronika

RUSTOFIX RAS 180 rusztikáló gép 

A főbb alkalmazási területek
 
Fafelületek rusztikálása
• Régi épületek felújítása/fafázas szerkezetek
• Bútorkészítés
• Íves részek kidolgozása

Előnyös tulajdonságok
 

• Három munkaművelet egy géppel: rusztikálás, 
köztes csiszolás, simítás

• Beállítható vezetőgörgők a csiszolás 
 mélységének megbízható meghatározásához

• Gyorsabb és egyszerűbb kefecsere
• Túlterhelés elleni védelem a hosszú élettartam 

érdekében
• Egészséget kímélő munkavégzés a porelszívás 

révén
• MMC elektronika az anyagnak megfelelő 

munkavégzéshez és a hőmérséklet 
ellenőrzéshez

n = MMC Elektronika

TPE-RS 100 szőnyegeltávolító 

A főbb alkalmazási területek
 
A következő anyagok eltávolításához:
• Szőnyeg
• Hordozó réteg
• Ragasztó réteg

Előnyös tulajdonságok
 

• Kéziszerszámként használható nehezen 
hozzáférhető helyeken és lépcsőkön

• Tartónyél annak érdekében, hogy a nagy 
felületeken végzett munka kevésbé legyen 
fárasztó

• Nagyfokú gazdaságosságot eredményez a nagy 
erőnek és az áttételes hajtásnak köszönhetően

• Magasfokú felületteljesítmény: óránkénti 25 m² 
kompakt habhátú anyaggal készült szőnyegen

• Rezgésmentes kiegyensúlyozás a vibráció-
mentes munkavégzés érdekében

Tovább a 256. oldalon Tovább a 258. oldalon Tovább a 259. oldalon

Teljesítményfelvétel 1010 W

Üresjárati fordulatszám 250-600 min-1

Menetes csatlakozás M14 

Súly 4,2 kg

Teljesítményfelvétel 1500 W

Üresjárati fordulatszám 800-4000 min-1

Szerszám-átmérő 150 mm

Orsóméret M14 

Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm

Súly 7,5 kg

Teljesítményfelvétel 620 W

Üresjárati fordulatszám 6000 min-1

Munkalöketek 12000 min-1

Löket 5 mm

A kés szélessége 195 mm

Súly 3,6 kg
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Keverés, rusztikálás, szőnyeg eltávolítás | Gépek áttekintése

FAKIR TP 220 tapétaeltávolító

Előnyös tulajdonságok
 

• Alacsony erőkifejtés a teljesen új működési 
elvnek köszönhetően

• A hengerek állítható mélysége védi a felületet  
a sérülésektől

• Az állítható teleszkópos nyél tökéletes magas 
helyiségekben és mennyezeten végzett 
munkákhoz

• Védőburkolat a biztonságos és tiszta 
 szállításhoz

• Csekély súly a fáradságmentes 
 munkavégzéshez

A teleszkópos nyél hossza 0,9-1,3 m

Mélységállító 3,5 mm

Vágóél-átmérő 45 mm

Méret (h x sz x m) 168 x 224 x 52 mm

Súly 1,5 kg

Tovább a 260. oldalon
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Keverés, rusztikálás, szőnyeg eltávolítás | RW 1000 keverőgép

Keverés – lazán és könnyen.
Az élenjáró technológiából következő előny az RW 1000 egyik erős oldala – a nagy forgatónyomatékot biztosító hajtásnak és a töké-

letes MMC elektronikának köszönhetően. A másik az ugrásszerű fejlődés az ergonómia területén – a fáradságmentes munkavégzés 

érdekében kialakított „T-alakú” fogantyúval.

MMC elektronika.
A fogantyú közelében lévő állítókerék: 
fokozatmentesen szabályozható 
 fordulatszám, szabályozott üresjárat  
és indítási áramkorlátozó, 
 fordulatszámtartás, hőmérsékletfüggő 
túlterhelés elleni védelem.

Lágy indítás.
A kevert anyag nem fröccsen ki és nem éri 
ütés a csuklót.

Bal forgásirányú 
keverőszár.
Alacsony viszkozitású,  
híg anyagokhoz.

Jobb forgásirányú keverőszár.
Nagy viszkozitású, sűrű anyagokhoz.

Pontos körfutás.
A menetes csatlakozók kettős centríro-
zásának köszönhetően a keverőszár pontos 
körfutással rendelkezik. Ez a megoldás 
kíméli a motort és a hajtást.

Nagy húzóerő.
A keverőgép központja: nagy teljesítmény 
minden anyagnál.

Automatikus keverés.
A keverőközpont biztonságosan és 
 automatikusan kever, mialatt Ön egyéb 
tennivalóit intézi.(tartozékként kapható).

Optimális testtartásban.
Két ergonómikus, „T-alakú”, három 
pozícióban rögzíthető fogantyúval.

RW 1000 keverőgép – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

RW 1000 EQ/WR 120 L • – kiegészítő fogantyú, keverőszár WR 120 L, kezelőszerszám, kartonban 711943

RW 1000 EQ/WR 120 R • – kiegészítő fogantyú, keverőszár WR 120 R, kezelőszerszám, kartonban 711944

A műszaki adatokat lásd a 254. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 261. oldalon
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Keverés, rusztikálás, szőnyeg eltávolítás | RW 1000 keverőgép

Verhetetlen az erő és a nyugodt működés szempontjából.

Erőteljes gép. Erősebb, mint a legsűrűbb habarcs. Két fogantyúval kétszer könnyebb tartani.

Nincs rezgés és rázkódás. Robosztus és megbízható. Több idő jut a fontosabb munkákra.

A motor és a hajtás hatékony együttműködésének 

köszönhetően maximális forgatónyomatékot 

érünk el minden fordulatszámon. A keverőgép 

intenzíven keveri az anyagot, amely ott marad, 

ahol lennie kell: a vödörben.

Sűrű anyagok keverésénél örülni fog, hogy egy 

RW 1000 van a birtokában. Mert nem csak 

féktelen erejét, hanem az intelligens elektronikát 

is használja: a fogantyúról jól elérhető 

 állítókerékkel a fordulatszám minden 

 anyagfajtához beállítható

Az ergonómikus testtartásban végzett munka  

a jó eredmény előfeltétele. Aki folyamatosan 

kificamodott helyzetben dolgozik, az hamar 

elfárad. Az RW 1000 kiegészítő fogantyúja három 

pozícióban is rögzíthető, ahonnan az összes 

kezelőelem jól elérhető. Minden áttekinthető.

A keverőgép és a keverőszár közötti, mindkét 

részen centrírozott csavarkötés védve van  

a szennyeződéstől és biztosítja a keverőszár 

pontos körfutását. Ez lényegesen hozzájárul  

a hosszú élettartamhoz és gondoskodik  

a kényelmes tartásról és a nyugodt működésről.

Egy körbefutó acélgyűrű védi a keverőgépet,  

ha eldől. A különböző kivitelben rendelkezésre  

álló keverőszárakkal gyakorlatilag az összes 

anyagfajta keverhető. A plug it-kábelnek 

köszönhetően kábelszakadás esetén sem kell  

a munkát hosszabb időre megszakítani. 

Egyszerűen kicseréljük a kábelt.

Intézze el a fontosabb munkákat – a MIC 1600 

keverőközpont elintézi a keverést. Különlegesen 

robosztus gép stabil vezetőoszloppal,  

a lebillenést gátló rácsos alaplappal és 

magasságban állítható, elfordítható karral.
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Keverés, rusztikálás, szőnyeg eltávolítás | RUSTOFIX RAS 180 rusztikáló gép 

A legrövidebb út a rusztikus 
fafelületekhez.

A RUSTOFIX egy speciális Festool rusztikáló-csiszológép, amellyel egy szempillantás alatt kialakíthatók 

a plasztikus, domború hatású felületszerkezetek. Egy gép és három speciális kefe rusztikáláshoz, 

köztes csiszoláshoz és egyengetéshez. Íves darabok megmunkáláshoz is ideális.

Túlterhelés elleni védelem.
A hosszabb élettartam érdekében.

Egyszerű és gyors: a kefék cseréje.
A kefék egy szempillantás alatti cseréjéhez: 
elég elfordítani a kulcsot.

Mélységbeállítás.
A hátul elhelyezett állító görgő: a kefék 
kevésbé kopnak el, nem csiszolja át  
a felületet

MMC elektronika.
Szabályozható fordulatszámmal.  
Az anyagminőségnek megfelelő 
munkavégzés és a jobb eredmény 
érdekében.

Porelszívás.
A csatlakoztatott porelszívás 
biztosítja az egészséget kímélő, tiszta 
munkavégzést.

A RUSTOFIX az optimális szerszám mindazok 

számára, akik fafelületeket szeretnének 

 rusztikálással megmunkálni – a lehető 

 legbiztonságosabban, valamint idő- és 

 költségtakarékosan. A bútorgyártásnál, a régi 

épületek és a favázas építmények szanálásánál 

egyaránt.

Háromféle kefe felületszerkezetek kialakításához, 
csiszoláshoz, lesimításhoz és tisztításhoz: három 
munkaművelet egy készülékkel.

Felületszerkezetek kialakítása LD 85-kefével.

KB 80-as kefével csiszolva. A BG 85-kefével simított és tisztított.

RUSTOFIX RAS 180 rusztikáló gép és a tartozékok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

A műszaki adatokat lásd a 254. oldalon

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

RAS 180.03 E-HR • – kefe LD 85, kefe KB 80, elszívóbúra fogantyúval, rögzítőtüske, befogókarima, kezelőszerszám, Szállító láda 570724

Rustilon kefék LD 85 – – struktúrálásra, zsinóracéldrótból, alaptest acélból, Külső-Ø 150 mm, Szélesség 85 mm, Furat Ø 50 mm 411549

Rustilon kefék KB 80 – – közbenső csiszolásra, műanyagsörték beágyazott csiszolócsemcsékkel (K80), alaptest fröccsöntött 
műanyagból, Külső-Ø 150 mm, Szélesség 85 mm, Furat Ø 16/30 mm

411969

Rustilon kefék BG 85 – – simításra, szizál-sörtével, alaptest acélból, Külső-Ø 150 mm, Szélesség 80 mm, Furat Ø 50 mm 411887
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Keverés, rusztikálás, szőnyeg eltávolítás | TPE szőnyegeltávolító

Gyors és könnyű. A kitűnő kezelhetőség elsősorban a szűk helyeken érezteti a hatását. Megkönnyíti a fáradságos 

munkát! A TPE-vel ugyanazon idő alatt nagyobb teljesítményt ér el, mint a kézzel végzett 

szőnyegeltávolítással. Ezen túlmenően a kézi munkához két emberre van szükség.  

Az egyik felemeli a szőnyeget, a másik pedig lekaparja a ragasztót a felületről. A TPE-vel mindezt 

egyedül is kényelmesen elvégezheti.

Ergonómikus fogantyú.
A nehezen hozzáférhető helyeken és  
a lépcsőkön végzett munkához.

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 nyél rögzítése.
A laza testtartásban végzett munkához.

Vibráció stop.
A rezgésmentes kiegyensúlyozás és  
a nyugodt működés kíméli az izületeket.

Könnyű és könnyen 
kezelhető.
A gép súlya csupán 3,6 kg!

Kopásálló kés.
Egyszerűen utánélezhető a tartósan 
megbízható működés érdekében.

Nagy felületi teljesítmény.
25 m² szőnyeg óránként a nagy erőnek 
köszönhetően.

Az egyik oldalról a másikra lendülő kés elvégzi  

a munkát Ön helyett. Gyorsan halad előre a padló 

és a ragasztóréteg között, ehhez csupán a gépet 

kell enyhén előre tolnia. A gyors és könnyű 

munkával időt takarít meg.

Kényelmes testtartásban könnyebben megy a munka. 
Minden beállítható a testmagasságnak megfelelően.

Lépcsőkön is használható, mert rendkívül könnyen 
kezelhető.

A szőnyegeltávolító a sarkokban is meggyőző 
 teljesítményt nyújt.

A kopásálló szőnyegkés gondoskodik a nagy hántolási 
teljesítményről.

TPE szőnyegeltávolító és a tartozékok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

TPE-RS 100 Q-Plus – • Systainer-ben SYS 3 567743

Tartónyél SG-TPE/RS 1 – – kétrészes fogantyú TPE álló helyzetben való használatához, 2 db kiegészítő fogantyúval és vállvédelemmel, 
Hossz 1700 mm, kartonban

486375

Szőnyegvágó kés TM 195 – – TPE-RS 100-hoz, A kés szélessége 195 mm, kartonban 486374

SYSTAINER SYS-TPE – – SYSTAINER méret SYS 3 487240

A műszaki adatokat lásd a 254. oldalon



260 

Keverés, rusztikálás, szőnyeg eltávolítás | FAKIR TP 220 tapétaeltávolító

„Megtámadja”. Leszedi. Az új FAKIR. A tapétát valósággal felszakítja, de a falat védi a sérülésekkel szemben. A különböző 

gyorsasággal forgó hengerek által tölcsér alakú nyílások keletkeznek, amelyeken keresztül a víz 

optimálisan képes a tapéta mögé folyni és a tapétába behatolni.

Kíméli az aljzatot.
A mélységállítással hengereknek a tapétába 
történő behatolási mélysége pontosan  
beállítható – ez megvédi a falat a sérülésekkel 
szemben.

Időt és erőt takarít meg.
A különböző gyorsasággal forgó 
 hengerek gondoskodnak a hatékony 
szakítóhatásról.

Teljesen új működési elv.
A hagyományos lyukasztóhengerekkel 
 összehasonlítva a FAKIR tölcsér alakú nyílásokat 
szakít a tapétába; így a víz optimálisan képes 
befolyni a tapéta mögé és behatolni a tapétába.

A védőburkolat gondoskodik a FAKIR 
biztonságos tárolásáról és kíméli  
a hengereket szállításkor.

Micsoda megkönnyebbülés!

Gyors hengercsere.
A cserélhető hengerek teszik  
a FAKIR-t rendkívül gazdaságos 
megoldássá.

Az új FAKIR aggresszív a tapétához, de gyengéd  

a falhoz. Mivel nem minden tapéta ugyanolyan, a 

hengerek munkamélysége egyedileg beállítható. 

Ez megvédi a felületet a sérülésekkel szemben.  

A teljesen új működési elv emellett csökkenti  

a szükséges erőkifejtést és a FAKIR tökéletes 

társ magas helyiségekben végzett munkáknál.

FAKIR TP 220 tapétaeltávolító és tartozékai E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

TP 220 – – védőbúra, teleszkópos nyél, kartonban 495747

Tartalék hengerek EW-TP 220 – – 2 db henger, kartonban 496111

A műszaki adatokat lásd a 255. oldalon

A mélységállításnak köszönhetően védett az alapfelület. A teleszkópos nyélnek köszönhetően nem jelentenek 
problémát a magas helyiségek és a mennyezetek.

A védősapka a tiszta és biztonságos szállításhoz. A FAKIR működési elve.

Biztonságos és tiszta.

Csekély súlyával és egyedileg beállítható 
teleszkópos nyelével a FAKIR optimális 
magas helyiségekben és mennyezeten 
végzett munkához.

Tapéta

Víz

Leszedett tapéta oldalnézetben
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| FAKIR TP 220 tapétaeltávolító Keverés, rusztikálás, szőnyeg eltávolítás | Áttekintés: a rendszer és a tartozékok

Tartozékok az RW 1000 keverőgéphez
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 Jobb forgásírányú keverőszár WR 120 R 25 kg-ig, Átmérő 120 mm, Hossz 625 mm, Keverőfej magassága 110 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 434285

Jobb forgásírányú keverőszár WR 140 R 50 kg-ig, Átmérő 140 mm, Hossz 625 mm, Keverőfej magassága 145 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 484288

Jobb forgásírányú keverőszár WR 140 R-N 50 kg-ig, saválló acél kivitel, Átmérő 140 mm, Hossz 625 mm, Keverőfej magassága 145 mm, önkiszolgálás 
részére csomagolva 

485824

Jobb forgásírányú keverőszár WR 160 R 150 kg-ig, Átmérő 160 mm, Hossz 625 mm, Keverőfej magassága 210 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 484289

Jobb forgásírányú keverőszár WR 160 R-N 150 kg-ig, saválló acél kivitel, Átmérő 160 mm, Hossz 625 mm, Keverőfej magassága 210 mm, önkiszolgálás 
részére csomagolva 

485825

 Bal forgásírányú keverőszár WR 120 L 25 kg-ig, Átmérő 120 mm, Hossz 625 mm, Keverőfej magassága 140 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 484285

Bal forgásírányú keverőszár WR 140 L 50 kg-ig, Átmérő 140 mm, Hossz 625 mm, Keverőfej magassága 180 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 484286

Bal forgásírányú keverőszár WR 160 L 150 kg-ig, Átmérő 160 mm, Hossz 780 mm, Keverőfej magassága 210 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 484287

 Keverőszár WR 125 háromszög alakú, Átmérő 125 mm, Hossz 625 mm, Keverőfej magassága 180 mm, önkiszolgálás részére 
csomagolva 

483701

 Keverőszár WR 135 kerek, Átmérő 135 mm, Hossz 625 mm, Keverőfej magassága 160 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 436556

 Hosszabbító a rotációs csiszolóhoz  
V400/M14

keverőszárak toldásához, M14 x 400 mm hosszú, önkiszolgálás részére csomagolva 483310

 Keverő központ MIC 1600 RW vezetőoszlop, kétcsuklós kar, rács, állítógyűrű, keverőedény tartó, vezetőoszlop, csuklókar és állítógyűrűk 
minőségi vastagfalú acélcsőből, galvanikusan horganyzott felületek, Az oszlop magassága 1600 mm,  
Szerszám rögzítés Ø 53 mm, a toldás hossza 600 mm, Súly 16 kg

484250

 Betétgyűrű D 53/D 43 43 mm-es befogónyakkal rendelkező készülékek rögzítésére a MIC 1600-on 484523

 Adapter 5/8”x16UNF/M14 a Festool keverőszárak alkalmazásához 5/8“x16UNF csatlakozással rendelkező gépekkel, önkiszolgálás 
részére csomagolva 

484290

 Adapter 1/2”x20UNF/M14 a Festool keverőszárak alkalmazásához 1/2“x20UNF csatlakozással rendelkező gépekkel, önkiszolgálás 
részére csomagolva 

484292

Adapter AD-D10/M14 Festool keverőszárak rögzítéséhez a fúrótokmányban, csiszolótányérhoz M14-es menettel:  
fúrógépekben való rögzítéshez, D80 polírtányérhoz: akkumulátoros fúró-csavarbehajtóban való rögzítéshez, 
Befogó-Ø 10 mm, önkiszolgálás részére csomagolva 

483944

 Adapter M14/ 1/2”x20UNF 1/2“x20UNF csatlakozással rendelkező keverőszárak használatához a Festool keverőgépben, önkiszolgálás 
részére csomagolva 

484291


