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Toate noutăţile noastre sunt 
prezentate la paginile 2 şi 5

bun venit la noul catalog principal  Festool 2022!
Ţineţi în mâinile dumneavoastră întregul univers al produselor şi serviciilor  Festool. 

Cunoaşteţi deja numeroasele noastre produse noi cu acumulatori? Fiind adaptate pentru munca 
dumneavoastră, acestea se remarcă prin tot atâta putere şi durabilitate ca şi sculele racordate 
la reţea. Iar datorită garanţiei noastre all-inclusive, sunteţi asigurat complet în primii 3 ani –  
tipic  Festool. 

Şi ceea ce este cel mai important: În anul 2022, întregul sistem de acumulatori  Festool va 
 funcţiona fără praf: Aspiratoarele compacte CT MINI şi MIDI sunt disponibile acum şi fără cablu. 
Acestea se remarcă prin puterea de aspirare consacrată şi tehnologia  Bluetooth® integrată. 
Aspiratorul  Systainer CTC  SYS este deosebit de practic pentru a fi purtat pe umăr şi, astfel,  
este extrem de mobil. 

La acestea se potrivesc perfect ferăstrăul nostru circular staţionar cu sanie de glisare cu 
 acumulator KAPEX KSC 60 şi noul ferăstrău circular cu acumulator TSC 55 K. Adaptate optim  
la aspiratoarele noastre cu acumulator şi cu precizie şi putere maximă a acumulatorului.  
Mai multe produse cu acumulator găsiţi la pagina 10. 

Acum vă doresc să vă bucuraţi de procesul de căutare şi descoperire.
Cu stimă,

Barbara Austel
Asociată

Stimaţi clienţi  Festool,
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Soluţii cu acumulatori

Taiere si oscilare

Şlefuire şi periere

Abrazive

Lustruire

Aspirare

Gaurire si insurubare

Frezare

Sistem de imbinari in lemn  DOMINO

Rindeluire

Aplicarea cantului

Agitare

Pregătirea materialului de bază

Taiere

Iluminare

Organizarea spatiului de lucru

Maşini, acumulatori, încărcătoare

Ferăstraie pendulare verticale (cu acumulatori), ferăstraie circulare şi ferăstraie circulare manuale, ferăstraie de retezat (cu acumulatori), 
ferăstraie semistaţionare, TKS cu tehnologie  SawStop AIM, scule electrice oscilatoare multifuncţionale (cu acumulatori)

Abrazive pentru mașini si abrazive manuale

Aspiratoare mobile (cu acumulatori), aspiratoare mobile  AUTOCLEAN, aspiratoare speciale şi de siguranţă

Maşini de frezat, maşini de frezat muchii

Masini  DOMINO pentru imbinari in lemn

Rindea electrica

Maşina de aplicat cant CONTURO

Maşini pentru agitare, maşină pentru agitare DUO

Polizor unghiular cu acumulator, sisteme de tăiere cu discuri diamantate (cu acumulatori)

Lămpi de lucru, proiector pentru construcţii, lampă de evidenţiere

Şlefuitor electric şi cu acumulator, şlefuitor de muchii, şlefuitor orbital  RUTSCHER, şlefuitor cu aer comprimat,  
şlefuitor cu braţ telescopic  PLANEX

Maşină de găurit (cu percuţie) şi de înşurubat cu acumulator, ciocan rotopercutor cu acumulator,  
maşină de găurit cu impact, cu acumulator, maşină de înşurubat, cu bandă de alimentare, cu acumulator

Şlefuitor de renovări, polizor de renovări

 SYS-PowerStation,  Bluetooth® Player, radio, staţie de încărcare mobilă, mese de lucru, sisteme de ambalare,  
ordonare şi transport, şină de ghidare

Magazin de obiecte de vanzare pentru fani

 Systainer

Mașină de lustruit

 Systainer³, Organizer,  SYS-Combi,  SORTAINER, ToolBox,  SYS-StorageBox, mijloc de transport,  Systainer practic
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Noutăţi

Aspiratoarele compacte cu acumulatori sunt adaptate perfect la sculele 
cu acumulatori  Festool. Indiferent că este vorba despre aplicaţii mobile de 
tăiere, şlefuire sau găurire – ansamblurile de aspirare se potrivesc perfect 
în sistemul  Festool de 18 V. Astfel, utilizarea acumulatorului se realizează 
fără producere de praf. Un avantaj suplimentar: pornire automată  Bluetooth® 
confortabilă şi rapidă prin intermediul acumulatorului sau al sistemului de 
comandă de la distanţă.

Aspirator compact CTC MINI/MIDI cu acumulator Aspirator  Systainer cu acumulator CTC  SYS
Întotdeauna la îndemână, fără cablu. În exterior  Systainer, în 
interior aspirator cu acumulator. CTC  SYS oferă mobilitate şi 
independenţă maximă, cu o greutate minimă – perfect pentru 
transportare şi suspendare. Astfel, acesta este partenerul  adecvat 
pentru lucrări de service şi lucrări minore, precum şi pentru utili-
zarea spontană în lucrările intermediare. În clasele de praf M şi L, 
permite lucrul fără praf şi fără conectare la priză.

koch
Notiz
Marked festgelegt von koch
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Noutăţile   
Festool 2022.
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Noutăţi

Energic. Versatil. Cu 4 trepte de viteză pentru fiecare aplicaţie. 
Cu cel mai bun sistem de comutare pe care l-aţi operat vreodată. 
Numeroasele accesorii ataşabile, combinate cu accesoriile adaptate 
perfect, fac din QUADRIVE cea mai versatilă maşină de găurit şi 
înşurubat din clasa sa. Dar ce se întâmplă în cazul răsucirii peri-
culoase a încheieturii mâinii în cazul unui recul? Sistemul nostru 
inteligent KickbackStop reduce la minimum riscul de accidentare.

Maşină de găurit (cu percuţie) şi înşurubat  
cu acumulator TPC 18/4, TDC 18/4 Ferăstrăul circular cu acumulator TSC 55 K

Ferăstrăul circular TS 55 F

Reculul este cauza cea mai frecventă a rănirilor grave provocate de 
ferăstraiele circulare. De aceea, sistemul inteligent KickbackStop 
opreşte pânza de ferăstrău a noului ferăstrău circular cu acumulator 
într-o fracţiune de secundă. Tăierile precise pot fi realizate acum de 
două ori mai rapid concomitent cu o autonomie mai mare a acumu-
latorului. Noua generaţie de pânze de ferăstrău asigură o calitate 
perfectă a tăierii.

Milioanele de ferăstraie sunt dovada clară: Ferăstraiele circulare se 
impun datorită tăierilor cu precizie absolută, puterii maxime şi duratei 
de viaţă extrem de îndelungate. Aceeaşi fiabilitate consacrată cu  
o viteză de lucru inegalabilă: Ferăstrăul TS 55 F taie acum de până la 
de două ori mai rapid. Noua generaţie de pânze de ferăstrău garantează 
o calitate perfectă a tăierii la o productivitate maximă la tăiere.

Răsfoiţi pentru a  vizualiza 
mai multe noutăţi  
interesante
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Ferăstrău circular staţionar cu sanie de glisare  
KAPEX KSC 60 cu acumulator

 SYS-PowerStation

Ferăstrăul KAPEX KSC 60 cu acumulator realizează tăieri de retezare de înaltă 
 precizie – şi asta pentru o diversitate enormă de aplicaţii datorită unghiurilor  
de îmbinare bilateral până la 60 de grade şi unghiurilor de înclinare bilateral până  
la 47 de grade. Motorul  EC-TEC fără perii în combinaţie cu sistemul cu acumulator 
dublu asigură o durabilitate aproape infinită – acest lucru este suficient pentru toate 
aplicaţiile tipice pentru întreaga zi de lucru.

Nu ar fi incredibil de practică? O priză portabilă şi, astfel, alimentare electrică întotdeauna 
la îndemână? Exact asta asigură noua noastră  SYS-PowerStation: Datorită noii tehnologii, 
nu mai depindeţi de sursele de energie clasice: Având o putere de lungă durată de 3.680 W 
şi o putere pe termen scurt de până la 11.000 W, aceasta alimentează constant şi fără 
 pierderi de putere toate sculele racordate la reţea!
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Noutăţi

Masina de frezat multifunctionala OF 1010 R

Şină de ghidare cu paduri adezive FS/2 KP

Staţie de încărcare mobilă PHC 18 Seturile de energie

Extrem de versatilă. Extrem de precisă. Extrem de manevrabilă:  
Maşina de frezat OF 1010 R este scula perfectă pentru lucrări fine de 
frezare. Strângerea pe coloane bilaterală face ca maşina de frezat  
să fie deosebit de rigidă la forţe de torsiune şi asigură obţinerea unor 
rezultate extrem de precise. Profilare, canelare, fălţuire şi frezarea 
 îmbinărilor – maşina OF 1010 R se impune printr-o multitudine  
de posibilităţi aplicative.

Gata cu acumulatorii de smartphone descărcaţi: Fiind un adaptor inge-
nios, staţia de încărcare mobilă PHC 18 transformă fiecare acumula-
tor 18 V de la  Festool într-o baterie externă (exceptând: acumulatorul 
 Ergo 3,1 Ah). Pentru asigurarea unei accesibilităţi permanente, staţia  
de încărcare mobilă PHC 18 încarcă simultan până la trei smartphone- 
uri – atât prin cablul de încărcare al telefonului mobil, cât şi inductiv.

Completează versiunile Basic cu acumulator  Festool sau asigură  
o încărcare şi mai puternică a acumulatorului în atelier sau pe şantier: 
 Systainerul cu sistem de energie se potriveşte la toate sculele cu acumu-
latori  Festool şi la întregul sistem  Systainer. Este disponibil în mai multe 
variante cu doi sau patru acumulatori (4,0 Ah, 5,2 Ah sau 8,0 Ah) – şi, de 
asemenea, ca  Systainer gol cu forme pentru încărcătoare şi acumulatori 
la alegere.

Noua şină de ghidare FS/2-KP permite executarea de tăieri drepte  
şi precise chiar şi pe perete. Aceasta poate fi fixată în siguranţă  
cu ajutorul padului adeziv, fără alunecare. Cu piesa de interconectare 
 dotată cu funcţie de autoaliniere, este posibilă o cuplare dreaptă  
a şinelor de ghidare. Limitatorul unghiular poate fi amplasat simplu  
la şina de ghidare şi face posibile reglaje unghiulare exacte  
de la -60 până la +60 grade.
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 Festool Connected

 Festool Connected.
Lucrări meşteşugăreşti pur şi simplu inteligente.

Indiferent dacă este vorba despre lucrări efectuate în atelier, pe şantier sau acasă: Cu  Festool Connected 
vă oferim produse şi aplicaţii inteligente, care vă oferă un ajutor optim în orice situaţie de lucru.  
Fiind o extensie perfectă a sistemului  Festool, puteţi vizualiza cu uşurinţă în mod digital produsele  
şi serviciile compatibile cu  Bluetooth®, le puteţi configura fără probleme în funcţie de cerinţele dumnea-
voastră individuale sau puteţi primi asistenţă rapidă în cazul dumneavoastră aplicativ special.

Sistemul dezvoltat în mod inteligent de  Festool

Soluţia perfectă este la îndemână în permanenţă

Funcţionare perfectă. Pur şi simplu practic

Aplicaţiile noastre inteligente sunt adaptate perfect la sculele inteligente  Festool 
şi îşi extind considerabil funcţiile. Cu această completare perfectă pentru siste-
mul dumneavoastră  Festool, sunteţi echipat optim pentru fiecare caz aplicativ.

Sprijin în fiecare situaţie de lucru: indiferent dacă este vorba despre o comandă 
spontană plasată la reprezentantul comercial de specialitate, de o recomandare 
de utilizare perfectă de la experţii  Festool sau de indicaţia adecvată atunci când 
ceva nu funcţionează la scula dumneavoastră – aplicaţiile inteligente  Festool vă 
vor oferi ajutorul de care aveţi nevoie. Simplu şi complet gratuit.

Fie că gestionaţi dintr-o privire datele despre produse şi serviciile sau setaţi 
complet individual aparatele dumneavoastră: cu aplicaţiile inteligente de la 
 Festool, configurarea personală a sculelor dumneavoastră este la doar un clic 
distanţă.*

Conectaţi-vă acum 
la reţea

Pentru mai multe informaţii referitoare la  Festool Connected,  
la toate sculele pe care le puteţi interconecta şi la aplicaţiile  Festool: 
Scanaţi pur şi simplu codul QR sau accesaţi site-ul web:
www.festool.ro/connected
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 Festool Connected

Pentru o prelucrare fără întreruperi, aspiratorul dumneavoastră vă 
înştiinţează atunci când are o problemă: Cu Work App* primiţi asistenţa 
corespunzătoare prin notificare push direct pe smartphone.

Pentru mai multe informaţii despre aspiratoarele compacte,  
consultaţi pagina 152

Pentru mai multe informaţii despre QUADRIVE, 
 consultaţi pagina 188

Pentru mai multe informaţii despre  PLANEX,  
consultaţi pagina 116

Pentru mai multe informaţii despre acumulator, 
 consultaţi pagina 28

Ideal pentru stângaci: Răsucire uşoară a comutatorului 
spre stânga şi spre dreapta cu Work App* la maşina 
de găurit (cu percuţie) şi de înşurubat cu acumulatori 
QUADRIVE.

Întotdeauna cea mai recentă versiune: Instalaţi actualiză-
rile de software, pentru a lucra în orice moment cu cele 
mai noi funcţii pentru scula dumneavoastră.

Descoperiţi toate aplicaţiile  Festool – descărcaţi-le acum gratuit pentru Android şi iOS:*

Cu Work App, vă puteţi adapta individual 
 sculele  Festool interconectate la condiţiile  
de lucru sau le puteţi înregistra pentru 
 garanţia all-inclusive.

Cu Order App puteţi găsi scule  Festool, 
 accesorii sau materiale consumabile  adecvate, 
puteţi crea lista dumneavoastră de achiziţii  
şi o puteţi trimite confortabil la reprezentanţa 
comercială de specialitate de la nivel local.

Cu How-to App, aveţi la îndemână întotdeauna 
un ghid video personal pentru toate aspectele 
legate de scula dumneavoastră  Festool.

* Aplicaţiile  Festool nu sunt disponibile în toate ţările. O prezentare generală a ţărilor este disponibilă pe www.festool.ro/connected.

Pentru rezultate optime ale suprafeţelor cu şlefuitorul cu braţ telescopic 
 PLANEX LHS 2 225: Reglare individuală a inelului luminos cu LED-uri cu 
Work App*.
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 Festool SERVICE

Hello Hotline!
Serviciul de asistenţă pentru 
toate solicitările.

Calea directă către  Festool este întotdeauna cea mai bună alegere,  
pentru a primi rapid şi simplu răspunsuri la întrebările dumneavoastră. 
Fie că este vorba de consultanţă, suport sau reparaţie – vă stăm mereu  
cu drag la dispoziţie.

Performanţe fără 
compromisuri.

* Garanţia all-inclusive este valabilă pentru toate sculele  Festool înregistrate în decurs de 30 de zile de la cumpărare. Accesaţi www.festool.ro/service pentru a consulta 
condiţiile de service  Festool aplicabile.

** „Reparaţiile complete gratuite“ se aplică şi pentru acumulatori şi încărcătoare, însă nu şi pentru utilizarea de alte materialele consumabile şi accesorii sau pentru aparatele 
dezasamblate de către cumpărător şi nici pentru deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare, utilizarea de piese neoriginale şi utilizarea în mod continuu în condiţii de 
uzură intensă.

Plusul dumneavoastră  
de putere.

În caz de furt, scula este înlocuită.

Piese originale garantate.
Vă garantăm disponibilitatea fiecărei piese de schimb timp de cel 
puţin zece ani după încetarea fabricării modelului de sculă. Şi dacă,  
în mod excepţional, nu o avem în depozit, primiţi gratuit o sculă nouă.

Înregistrare rapidă.
Eficienţă pe termen lung.

Garanţie all-inclusive*

După înregistrarea noii dumneavoastră scule  Festool, aceasta este 
asigurată complet în primii trei ani.

Rapid, fiabil şi complet gratuit în primii trei ani. Noi înlocuim chiar  
şi acumulatori şi încărcătoare, precum şi piese de uzură tipice, 
 precum perii de cărbune, rulmenţi cu bile sau inele de etanşare.

În schimbul unei contribuţii proprii minore, beneficiaţi în primii  
trei ani de înlocuirea sculei dumneavoastră cu una complet nouă,  
în caz de furt.

Reparaţii complete gratuite.**

Înregistrarea pentru garanţia all-inclusive poate fi efectuată  
numai în termen de 30 de zile de la achiziţionare, de cumpărător,  
prin  My Festool. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că distribuitorul  
nu poate prelua înregistrarea.

Utilizaţi formularul de înregistrare din contul dumneavoastră 
 My Festool sau înregistraţi-vă direct prin intermediul  Festool  
Work App.***

Telefon: 0746 377 056 I 0757 985 595  
E-mail: customerservice＠festool.hu

*** Aceasta aplicație nu functionează in toate țările. Va rugam contactati dealerul  Festool local.
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 Festool SERVICE

My Festool Reparaţii complete
Datele dumneavoastră disponibile 
printr-un singur clic.

Scula dumneavoastră reparată  
de  Festool.

Cu contul dumneavoastră personal de client, beneficiaţi în permanen-
ţă de informaţii personalizate şi de posibilitatea de contactare directă 
a companiei  Festool. Totul, pentru ca să dispuneţi în orice moment de 
un număr maxim de servicii.

Înregistraţi-vă acum gratuit: www.festool.ro/My Festool

Domeniu personal online cu informaţii individuale şi conţinuturi 
exclusive
Înregistrare rapidă a sculelor dumneavoastră pentru garanţie 
all-inclusive
Prezentare generală a sculelor dumneavoastră înregistrate  
şi a perioadelor lor de garanţie
Toate certificatele de garanţie într-o prezentare generală
Căutare simplificată după accesorii şi piese de schimb
Atribuire online a unei reparaţii, precum şi prezentare generală 
a reparaţiilor
Utilizare completă a  Festool Work şi Order App***

›  

›  

›  

›  
›  

›  

›  

Experţii noştri calificaţi se ocupă rapid şi cu rigurozitate de sculele 
 dumneavoastră. Pentru că oferim mai mult decât doar reparaţii.  
În cadrul garanţiei noastre all-inclusive*, reparaţiile sunt gratuite  
în primii trei ani.

Reparaţii capitale ale sculei dumneavoastră, inclusiv întreţinere, 
 verificare şi reglare
Douăsprezece luni garanţie pentru piesele de schimb înlocuite
Specialişti de service înalt calificaţi  Festool
Utilizare de piese de schimb originale
Verificare completă cu verificare electrică de securitate

›  

›  
›  
›  
›  

Simplu şi confortabil.
Reparaţie online.

Mandataţi reparaţia dumneavoastră online în My Festool şi profitaţi  
de o durată de reparaţie scurtă, de serviciul nostru de transport gratuit,  
de mesaje de stare actuale şi de multe altele! 
ATENȚIE!!! Această aplicație poate să funcționeze diferit in funcție de țara 
in care vă aflați.

Recomandarea noastră:

Cu  Festool Work App,*** beneficiaţi de toate avantajele de service într-o singură aplicaţie şi vă puteţi 
înregistra rapid şi uşor scula.

Pentru o indicaţie privind înregistrarea prin intermediul aplicaţiei, scanaţi pur şi simplu codul QR.

Descărcaţi acum gratuit pentru Android sau iOS.
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01 Soluţii cu acumulatori

Cu soluţii dedicate pentru acumulatori.

Gata de funcţionare.

NOU: acum lucru fără praf  
în întregul sistem cu acumulator.
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Ferăstraie circulare manuale 
cu acumulatori

Ferăstrău circular  
cu acumulator

Ferăstrău cu acumulator 
 pentru materiale izolatoare

Sculă electrică oscilatoare multi-
funcţională cu acumulator VECTURO

Ciocanul rotopercutor  
cu acumulator

 CARVEX Ferastraie verticale  
cu acumulator

Şlefuitor cu acumulatori

Masina de insurubat, cu banda 
de alimentare, cu acumulator 
DURADRIVE

Maşină de găurit şi înşurubat 
cu acumulatori CXS, TXS

Şlefuitor de muchii  
cu acumulator

NOU

NOU

NOU

Maşină de găurit şi înşurubat 
(cu percuţie) cu acumulatori 
QUADRIVE

NOU

Maşină de găurit şi înşurubat 
cu acumulatori C 18, T 18+3

Masina de gaurit cu impact,  
cu acumulator

Ferăstrău circular staţionar  
cu sanie de glisare KAPEX  
cu acumulator

Polizor unghiular cu acumulator 
şi sistem de tăiere portabil,  
cu acumulatori

Aparat de radio pentru şantier 
  SYSROCK şi lampă de lucru  
cu acumulator  SYSLITE

Acumulatori, încărcătoare şi 
staţie de încărcare mobilă

Aspirator cu acumulator

NOU
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012

Gata de funcţionare.

Soluţii cu acumulatori

CTC  SYS

Mai multe informaţii găsiţi la pagina  154

NOU

Date tehnice CTC  SYS

Tensiunea acumulatorului (V) 36

Debit volumic max. (l/min) 2.400

Subpresiune max. (Pa) 18.000

Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l) 4,5/3,5

Capacitate acumulator (Ah) 4

Masa cu acumulator (kg) 8,8

Transport comod, mai puţine deplasări

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Pentru sistemul nostru cu acumulator, fără praf.

Fără praf. Sănătos – chiar şi fără priză. 
Aspiratoarele noastre cu acumulatori 
aspiră perfect praful şi sunt adaptate 
perfect la sculele cu acumulator  Festool: 
Designul compact şi greutatea redusă 
îl fac să fie partenerul perfect pentru 
o întreagă zi de lucru.

Aspirator  Systainer cu acumulator

Aspiratorul care poate fi purtat comod pe umăr: Format compact al 
 Systainerului, greutate redusă, fără necesitate de conectare la priză. 
 Astfel, acesta este însoţitorul perfect pentru lucrările de service şi lucrări-
le minore, precum şi pentru utilizarea spontană în lucrările intermediare.

Pentru suspendare. Astfel, mâinile rămân libere pentru transportul 
 materialelor necesare sau altor scule. Datorită suportului detaşabil 
 pentru furtun, CTC  SYS poate fi şi mai compact dacă este necesar.
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CTC MINI/MIDI 

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 156

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 152

Date tehnice CTC MINI I* CTC MIDI I*

Tensiunea acumulatorului (V) 36 36

Debit volumic max. (l/min) 3.100 3.100

Subpresiune max. (Pa) 19.000 19.000

Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l) 10/7,5 15/12,5

Capacitate acumulator (Ah) 4 / 5,2 / 8 4 / 5,2 / 8

Masa cu acumulator (kg) 13 / 13,2 / 13,8 13,2 / 13,4 / 14

Aspirator mobil cu acumulator

Tehnologie  Bluetooth® integrată

Aspirare | Soluţii cu acumulatori

Disponibil începând din 
primăvara anului 2022

* Acumulator 8,0 Ah Li-HighPower disponibil din octombrie 2022

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Indiferent că este vorba despre o aplicaţie mobilă de tăiere, şlefuire sau 
găurire: ansamblurile noastre compacte de aspirare  Festool se potrivesc 
perfect în sistemul  Festool de 18 V. Astfel, utilizarea acumulatorului se 
realizează fără producere de praf.

Interacţiune ideală cu sculele cu acumulator  Festool. Confortabil şi rapid: 
conectare automată a aspiratorului prin acumulatorul  Bluetooth®.

Putere de aspirare dezlãnțuitã.
Pentru un sistem fãrã praf și fãrã fir.
Aspiratoarele noastre cu acumulatori au o putere maximă de 
aspirare datorită turbinei de 36 V cu 2 acumulatori de 18 V. 
Pentru un mediu de lucru sănătos, disponibile cu clasele de 
praf L şi M. Elementele de bază deosebite: CTC  SYS, pentru 
suspendare şi, astfel, extrem de mobil – CTC MINI/MIDI, 
pentru lucru fără praf la fiecare utilizare a acumulatorului. 
Ca de obicei, totul se potriveşte perfect: astfel, sistemul este 
absolut perfect.

koch
Notiz
Marked festgelegt von koch
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Ferăstraie circulare manuale  
cu acumulatori

Datorită distribuirii uniforme a greutăţii şi a şinei de retezare FSK  
cu sistem de limitatoare, ferăstrăul circular manual cu acumulator  
HKC 55 este soluţia mobilă pentru tăieri precise în toate poziţiile.

Putere concentrată
Combinaţia dintre pachetul de acumulatori 18 V Li-Ion  AIRSTREAM  
şi motorul  EC-TEC fără perii cu management integrat al motorului 
 asigură o putere de aşchiere impresionantă. Independent de priză  
şi cablu.

HKC 55 

Gata de funcţionare.
Pentru mai multă autonomie la tăierea cu ferăstrăul.

Soluţiile mobile cu acumulatori de la  Festool  
sunt ideale pentru tăieri precise, putere maximă  
şi o izolare perfectă şi vă fac viaţa mai uşoară.

Date tehnice HKC 55

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 4.500

Ø pânză de ferăstrău (mm) 160

Domeniu unghiular (°) 0 – 50

Adâncime de tăiere 0°; 90° (mm) 0 – 55

Adâncimea tăiere la 45°/50° (mm) 42/38

Capacitate acumulator (Ah) 5,2

Masa cu acumulator (kg) 4,1

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 54

Soluţii cu acumulatori

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Tăiere şi oscilare | Soluţii cu acumulator

Ferăstrău circular cu acumulator
TSC 55 K 

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 48

NOU

Cel mai bun ferăstrău circular cu acumulator încă şi mai sigur:  
Sistemul inedit KickbackStop nu protejează doar piesa, ci şi reduce  
la minim pericolul de rănire.

Forţă de acţionare excepţională

Gata de funcţionare. Pentru dublul imbatabil
Putere extraordinară de înşurubare în 4 trepte de viteză şi piesa noastră  
de rezistenţă din domeniul ferăstraielor – cele două scule noi, extraordinare, 
cu acumulatori de la  Festool vă fac mai uşoară ziua de lucru.

Gata cu reculurile periculoase.
 Festool a extins noua maşină QUADRIVE, precum şi 
noua generaţie de ferăstraie circulare cu acumula-
tor TSC 55 K cu sistemul inteligent  KickbackStop. 
Un senzor detectează instantaneu blocarea sculei 
şi opreşte motorul într-o fracţiune de secundă. 
Pericolul de vătămare scade la minim.

Date tehnice TSC 55 K

Tensiunea acumulatorului (V) 18/36

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 2.650 – 3.800/5.200

Ø pânză de ferăstrău (mm) 160

Domeniu unghiular (°) –1 – 47

Adâncime de tăiere (mm) 0 – 55

Adâncime tăiere 45° (mm) 43

Capacitate acumulator (Ah) 5,2

Masa 1x18V/2x18V (kg) 4,6/5,3

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Datorită noii noastre generaţii de pânze de ferăstrău şi forţei de acţionare 
concentrate a ferăstrăului nostru circular cu acumulator, veţi lucra de 
până la de două ori mai rapid şi vă veţi bucura de o autonomie mai mare 
a acumulatorului. Productivitate maximă şi calitate perfectă a lucrărilor 
de tăiere.

Pentru mai multe informaţii despre QUADRIVE, consultaţi pagina 188
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Echipamentele de tăiere perfect adaptate permit efectuarea de tăieri 
rapide, curate şi precise a materialelor izolatoare din fibre minerale  
şi naturale flexibile, precum şi a plăcilor izolatoare PUR.

Rapid şi flexibil

Ferăstrău cu acumulator pentru 
materiale izolatoare

Având o greutate de doar 2,4 kg şi o adâncime de tăiere de până la 
350 mm, ferăstrăul cu acumulator pentru materiale izolatoare ISC 240 
este prima alegere pentru tăierea confortabilă a materialelor izolatoare.

Soluţii cu acumulatori

ISC 240 

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 84

Date tehnice ISC 240

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Frecvenţa curselor (min⁻¹) 3.000

Adâncime de tăiere (mm) 240

Lungimea cursei (mm) 26

Ø racord aspirator (mm) 27

Capacitate acumulator (Ah) 4

Masa cu acumulator (kg) 2,4

KAPEX KSC 60

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 60

NOU

Ferăstrăul circular staţionar cu sanie de glisare KAPEX KSC 60  
cu acumulator execută tăieri de retezare de înaltă precizie 
într-o diversitate enormă de aplicaţii. Motorul  EC-TEC fără 
perii în combinaţie cu sistemul cu acumulator dublu asigură 
o durabilitate aproape infinită.

Unghi de îmbinare pe ambele părţi până la 60 de grade şi unghi  
de înclinare pe ambele părţi până la 47 de grade.

Versatil

Date tehnice KSC 60

Tensiunea acumulatorului (V) 18/36

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 1.300 – 1.800/3.500

Ø pânză de ferăstrău (mm) 216

Unghi de tăiere (°) 60/60

Unghi de înclinare (°) 47/46

Adâncime de tăiere 90°/90° (mm) 305 x 60

Capacitate acumulator (Ah) 5,2

Masa 1x18V/2x18V (kg) 17,1/18,5

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Ferăstrău circular staţionar  
cu sanie de glisare cu acumulator
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Combinaţia perfectă între putere şi flexibilitate

Ferăstraie verticale cu acumulatori

Sculă electrică oscilatoare 
multifuncţională cu acumulator

Atunci când este necesară o manevrare perfectă la fiecare rază, se impun 
ferăstraiele verticale cu acumulatori cu performanţă de tăiere maximă şi 
comportament ideal în curbe. Cu mâner Softgrip ergonomic sau cu mâner 
manevrabil.

Motorul  EC-TEC de mare putere, eficient energetic, asigură prin 3.800  
de curse pe minut în orice moment un progres energic, rapid al tăierii.

Datorită adaptorului pentru scule StarlockMax şi accesoriilor complexe de 
racordare la reţea şi de aspirare, VECTURO OSC 18 este soluţia de sistem 
inteligentă pentru cele mai pretenţioase cerinţe privind puterea, confortul 
şi precizia la tăierea cu ferăstrăul, debitarea, răzuirea şi tăierea fără praf.

Tăiere şi oscilare | Soluţii cu acumulator

  CARVEX PSC 420 
  CARVEX PSBC 420

VECTURO OSC 18 

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 86

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 32

Date tehnice OSC 18

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Oscilaţie (min⁻¹) 10.000 – 19.500

Unghi de oscilaţie 2 x 2°

Adaptorul sculei StarlockMax

Capacitate acumulator (Ah) 4

Masa cu acumulator (kg) 1,8

Date tehnice PSC 420 PSBC 420

Tensiunea acumulatorului (V) 18 18

Numărul curselor (min⁻¹) 1.500 – 3.800 1.000 – 3.800

Corecţie cursă de pendulare în trepte 4 4

Adâncime de tăiere lemn (mm) 120 120

Adâncime de tăiere oţel (moale) (mm) 10 10

Capacitate acumulator (Ah) 4 4

Masa cu acumulator (kg) 2,3 2,3

Design sofisticat
Accesoriile opţionale ale sistemului permit efectuarea unor tăieri cu intra-
re directă în material ghidate cu precizie, precum şi tăierea cu producere 
scăzută de praf – chiar şi în cazul lucrărilor efectuate deasupra capului.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Soluţii cu acumulatori

Pentru mai mult confort la şlefuire.

Ergonomia perfectă nu se numără numai la tăierea 
cu ferăstrăul, găurire şi înşurubare printre carac-
teristicile de zi cu zi cele mai importante, pentru ca 
scula dumneavoastră să-şi dovedească utilitatea 
în cadrul activităţilor de zi cu zi. Asemenea tuturor 
soluţiilor cu acumulator  Festool, şi sculele noastre 
de şlefuire au o construcţie ergonomică, asigurând 
o libertate de mişcare totală şi mobilitate.

ETSC 125 

Gata de funcţionare.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 100, 108

Date tehnice ETSC 125  ES-ETSC 125

Tensiunea acumulatorului (V) 18 18

Turaţie mişcare excentric (min⁻¹) 6.000 – 10.000 6.000 – 10.000

Cursa de şlefuire (mm) 2 2

Ø disc de şlefuire interschimbabil 
(mm) 125 125

Reglaj unghiular (°) – 43 – 92

Înălţime muchie (mm) – 5 – 60

Capacitate acumulator (Ah) 3,1 3,1

Masa cu acumulator (kg) 1,4 2,2

Şlefuitor de muchii cu acumulator

  ES-ETSC 125
Şlefuitorul cu excentric cu acumulatori ETSC 125 compact şi ergonomice 
are o greutate de doar 1,4 kg şi asigură o şlefuire fără efort în toate pozi-
ţiile. Disponibil şi ca şlefuitor de muchii cu acumulator – economisiţi până 
la 50% din timpul dumneavoastră comparativ cu lucrul cu dispozitivul de 
şlefuire.

Cu şlefuitorul de muchii şlefuiţi fără efort atât piese mici cât şi mari, 
muchii înguste şi late (5 – 60 mm), suprafeţe oînclinate (43 – 92°), precum 
şi contururi exterioare rotunde (de exemplu, în cazul unei mese rotunde). 
Puteţi lucra până în colţurile interioare.

Mobilitate deplină a acumulatorului, fără furtun şi cablu – pot fi şlefuite 
confortabil înclusiv piese de dimensiuni mari

Şlefuitor cu excentric cu acumulatori

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Date tehnice RTSC 400

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 6.000 – 10.000

Cursa de şlefuire (mm) 2

Talpă interschimbabilă de şlefuit (mm) 80 x 130

Capacitate acumulator (Ah) 3,1

Masa cu acumulator (kg) 1,4

Date tehnice DTSC 400

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 6.000 – 10.000

Cursa de şlefuire (mm) 2

Talpă interschimbabilă de şlefuit (mm) 100 x 150

Capacitate acumulator (Ah) 3,1

Masa cu acumulator (kg) 1,4

Şlefuire | Soluţii cu acumulator

Şlefuitor orbital cu acumulatori

Şlefuitor Delta cu acumulatori

Cu formă constructivă deosebit de compactă şi joasă şi acumulator 
 Ergo 18 V îngust; alegerea corectă pentru suprafeţe mici şi înguste.

Perfect pentru colţuri şi muchii. Cu talpa de şlefuire sub formă de fier de 
călcat, şlefuitorul Delta cu acumulatori DTSC furnizează şi în locurile cele 
mai înguste rezultate de şlefuire dintre cele mai bune. Iar acumulatorul 
Ergo 18 V  Bluetooth® în combinaţie cu motorul  EC-TEC fără perii asigură 
o putere ca cea asigurată de o priză electrică.

 PROTECTOR pentru slefuirea atenta de-a lungul suprafetelor ferestrei, 
ramelor si inserturilor.

Inedit: Cu acumulatori sau cablu

Mai putina prelucrare ulterioara

Pentru toate utilizările care necesită o putere de funcţionare mai 
îndelungată, acumulatorii  Bluetooth® Ergo 18 V poate fi înlocuit cu 
adaptorul de reţea „plug it“ (inclus în set şi disponibil ca accesoriu).  
Şi, în combinaţie cu cablul plug it, se obţine o maşină legată  
la reţea cu un timp de funcţionare nelimitat – ideal în combinaţie  
cu un aspirator mobil  Festool.

RTSC 400 

DTSC 400 

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 110

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 112

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Maşină de găurit şi înşurubat  
(cu percuţie) cu acumulatori
QUADRIVE TDC 18/4 
QUADRIVE TPC 18/4

Găurire rapidă, înşurubare energică sau ambele 
în adaptări rapide: În programul  Festool găsiţi 
soluţii dedicate pentru cerinţele dumneavoastră. 
Detaliile inteligente precum sistemul  CENTROTEC 
de schimbare rapidă a accesoriilor şi  adaptoarele 
 FastFix sunt ajutorul dumneavoastră în toate 
poziţiile.

Pentru mai multă precizie la găurire şi înşurubare.

Gata de funcţionare.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 188

Soluţii cu acumulatori

NOU

NOU

Cutia de viteze metalică robustă cu 4 trepte se impune în QUADRIVE 
 datorită puterii enorme şi turaţiilor înalte. Indiferent dacă este vorba 
 despre lemn, metal sau, datorită impactului axial care poate fi activat,  
şi în zidărie: Maşina TPC 18/4 este extrem de dură în exploatare.  
TDC 18/4 este disponibilă ca maşină de găurit şi înşurubat cu acumulatori 
puternică şi fără funcţia de impact.

Date tehnice TDC 18/4 TPC 18/4

Tensiunea acumulatorului (V) 18 18

Viteză la mers în gol, treapta 1./2 
(min⁻¹) 0 – 500/0 – 800 0 – 500/0 – 800

Turaţia de mers în gol treapta 3/4 
(min⁻¹) 0 – 2.350/0 – 3.600 0 – 2.350/0 – 3.600

Cuplu motor max. pentru lemn/oţel 
(Nm) 50/75 50/75

Diametru de găurire lemn/oţel (mm) 70/13 70/13

Diametru de găurire zidărie (cărămidă) 
(mm) – 10

Capacitate acumulator (Ah) 4/5,2 4/5,2

Masa cu acumulator (kg) 1,9/2 1,9/2

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Mai multă siguranţă şi diversitate maximă de aplicaţii.
Sistemul electronic KickbackStop acţionează în sens contrar răsucirii 
periculoase a încheieturii mâinii. Numeroasele accesorii ataşabile  
fac din QUADRIVE o maşină de găurit şi înşurubat (cu impact) versatilă – 
inegalabilă în clasa sa.
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Găurire şi înşurubare | Soluţii cu acumulatori

Masini de gaurit si insurubat  
cu acumulatori

Datorită reglării complet electronice a cuplului motor, sistemului de schim-
bare rapidă  CENTROTEC, precum şi accesoriului în unghi, dispozitivului 
cu excentric şi limitatorului de reglare a adâncimii, maşinile de găurit şi 
înşurubat cu acumulatori C 18 şi T 18+3 sunt soluţia ideală pentru procese 
de lucru rapide în cadrul tuturor aplicaţiilor de găurire şi înşurubare.

Schimbare rapidă între aplicaţii datorită interfeţei  FastFix.
Convingător flexibil

C 18
T 18+3

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 187

Date tehnice C 18 T 18+3

Tensiunea acumulatorului (V) 18 18

Viteză la mers în gol, treapta 1./2 
(min⁻¹) 0 – 450/0 – 1.500 0 – 450/0 – 1.500

Cuplu motor max. pentru lemn/oţel 
(Nm) 27/45 35/50

Diametru de găurire lemn/oţel (mm) 40/13 45/13

Reglarea cuplului de rotaţie treapta 1/2 
(Nm) 0,8 – 8/0,5 – 6 0,8 – 8/0,5 – 6

Capacitate acumulator (Ah) 4 4

Masa cu acumulator (kg) 1,7 1,7

Date tehnice TID 18

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Turaţie la mers în gol, treapta 1/2/3 (min⁻¹) 0 – 1.200/ 
0 – 2.000/0 – 3.200

Frecvenţa max. de percuţie (min⁻¹) 4.500

Cuplu max. (Nm) 180

Adaptorul sculei 1/4"

Capacitate acumulator (Ah) 4

Masa cu acumulator (kg) 1,5

Masina de gaurit cu impact,  
cu acumulator
TID 18

Fără necesar de întreţinere

TID 18 se impune datorită mecanismului robust de percuţie cu o durată  
de viaţă enormă. În plus, TID 18, cu sistemul de ¼" de prindere a accesoriilor, 
este rotit exclusiv prin răsucirea şurubului – nu şi a articulaţiei mâinii: aceste 
calităţi sunt asigurate de mecanismul de percuţie tangenţială fără moment 
de rotire spre înapoi, care să preia din forţă.

Ansamblul perfect format din motorul  EC-TEC fără perii de ultimă 
 generaţie şi acumulator asigură rezistenţă maximă la o putere înaltă.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 194

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Ciocanul rotopercutor cu acumulator

Pachet de forţă

Datorită amortizorului de vibraţii şi greutăţii de doar 2,5 kg, ciocanul 
rotopercutor, cu acumulator BHC 18 este soluţia ideală care asigură 
maximum de confortul la găurire. Acumulatorii  Bluetooth® pornesc 
automat aspiratorul mobil, pentru lucrări confortabile, fără praf,  
cu duza pentru aspirarea prafului rezultat în urma găuririi.

Raport imbatabil între putere şi greutate datorită combinaţiei dintre 
 motorul  EC-TEC şi forma constructivă C.

BHC 18 

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 196

Acumulatori  Li-HighPower Compact:

Fiabilitate maximă

Inclusiv confort

Datorită celulelor de acumulator rezistenţi la curenţi  
de înaltă tensiune, acumulatorii  Li-HighPower Compact 
au o durată de viaţă extrem de îndelungată. Şi, bineîn-
ţeles, sunt asiguraţi complet prin serviciile cuprinză-
toare de la  Festool Service.

De sănătatea dumneavoastră se ocupă varianta 
 Bluetooth® a acumulatorilor  Li-HighPower,  
care pornesc automat aspiratorul mobil cuplat odată  
cu conectarea sculei.

Pentru lucrul fără efort fizic, acumulatorul  Li-HighPower 
Compact dispune de o greutate redusă, fără a afecta însă 
puterea: datorită tehnologiei celulare   Li-HighPower este 
suficient de puternic pentru orice aplicaţie. Cu o greutate 
sub 600 de grame este concomitent cu 20% mai uşor şi cu 
50% mai compact decât un acumulator standard 5,2 Ah.

Putere maximă la o greutate mai mică.

Date tehnice BHC 18

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Frecvenţa max. de percuţie (min⁻¹) 4.895

Diametru max. de găurire beton (mm) 18

Energia la o singură percuţie (J) 1,8

Adaptorul sculei SDS–Plus

Capacitate acumulator (Ah) 4

Masa cu acumulator (kg) 2,5

Soluţii cu acumulatori

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth® sunt disponibile la pagina 29
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Masina de insurubat, cu banda  
de alimentare, cu acumulator

Avans de lucru datorită benzii de alimentare
Cu banda de alimentare aveţi o mână complet liberă, de exemplu, pentru 
presarea plăcilor de gips-carton sau lucrările la plafon. Magazia poate  
fi dezasamblată fără scule în interval de secunde şi curăţată rapid şi simplu.

Datorită formei sale constructive şi înlocuirii fără scule pe banda de 
alimentare, maşina de înşurubat, cu bandă de alimentare, cu acumulatori 
DWC 18 este prima opţiune pentru înşurubarea rapidă şi precisă cu  
o singură mână. Sistemul electronic automat de înşurubare asigură 
o adâncime exactă de înşurubare.

DURADRIVE DWC 18

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 198

Masini de gaurit si insurubat  
cu acumulatori

Extrem de versatil
Sistemul  CENTROTEC de schimbare rapidă a accesoriilor şi adaptoarele   
FastFix asigură trecerea rapidă de la lucrările de găurire la cele de 
înşurubare.

Maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori XS 10,8 V în forma C 
ergonomică şi forma T clasică se impun prin greutatea redusă de numai 
0,9 kg. În calitate de adevărate pachete de forţă fac posibilă înşurubarea  
şi găurirea simplă şi rapidă, fără a face rabat în privinţa forţei sau puterii.

CXS 
TXS 

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 186

Date tehnice DWC 18-2500 DWC 18-4500

Tensiunea acumulatorului (V) 18 18

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 0 – 2.500 0 – 4.500

Lungimea max. prelucrabilă  
a şuruburilor (mm) 55 55

Cuplu motor max. pentru lemn/oţel 
(Nm) 7/18 5/14

Capacitate acumulator (Ah) 4 4

Greutate cu limitatorul de reglare 
a adâncimii (kg) 1,8 1,8

Date tehnice CXS TXS

Tensiunea acumulatorului (V) 10,8 10,8

Viteză la mers în gol, treapta 1./2 
(min⁻¹) 0 – 430/0 – 1.300 0 – 430/0 – 1.300

Cuplu motor max. pentru lemn/oţel 
(Nm) 10/16 10/16

Diametru de găurire lemn/oţel (mm) 12/8 12/8

Reglarea cuplului de rotaţie treapta 1/2 
(Nm) 0,3 – 3,4 0,3 – 3,4

Capacitate acumulator (Ah) 2,6 2,6

Masa cu acumulator (kg) 0,9 0,9

Găurire şi înşurubare | Soluţii cu acumulatori

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Turaţia reglabilă progresiv de la 4.500 până la 8.500 rot/min asigură  
o debitare şi şlefuire adaptată la structura materialului.

Polizorul unghiular puternic, cu acumulator AGC 18, este rezistent  
la praf şi durabil datorită motorului  EC-TEC fără perii, capsulat, şi blocului 
electronic protejat.

Lucru adaptat la structura materialului

Polizor unghiular cu acumulator
AGC 18

Soluţii cu acumulatori

Pentru fiabilitate absolută la tăiere şi şlefuire.

Cu pachetul „complet fără griji“ în privinţa 
robusteţei, rezistenţei la praf şi puterii ideale 
de aspirare, polizoarele unghiulare şi pentru 
debitare facilitează şi debitarea celor mai dure 
materiale.

Gata de funcţionare.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 286

Date tehnice AGC 18

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 4.500 – 8.500

Ø disc (mm) 125

Filet elicoidal/Flanşă M14

Capacitate acumulator (Ah) 5,2

Masa cu acumulator (kg) 2,7

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Pentru un mediu de lucru sănătos, apărătoarea de aspirare transportă 
peste 95% din praf direct la aspiratorul mobil – ideal pentru lucrările 
de tăiere cu producere scăzută de praf a materialelor minerale în spaţii 
interioare. Acumulatorul  Bluetooth® porneşte automat aspiratorul mobil 
cuplat.

Capota cu design sofisticat oferă vizibilitate completă asupra interfeţei – 
pentru orientare simplă la trasaj. În plus, capota poate fi deschisă simplu 
spre partea frontală pentru lucrări în apropierea marginilor.

Taiere | Soluţii cu acumulatori

Sistem de tăiere portabil,  
cu acumulatori
DSC-AGC 18 FH

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 8

Tăieri pe dimensiune libere, precise

Inedit: Reparaţii complete gratuite.
Chiar şi pentru acumulatori.
Rapid, fiabil şi complet gratuit în primii trei ani. Serviciul nostru de reparaţii  
de calitate superioară. În cadrul garanţiei all-inclusive înlocuim gratuit chiar  
şi acumulatori şi încărcătoare. Asta înseamnă reparaţii complet gratuite.*

* Garanţia all-inclusive este valabilă pentru toate sculele  Festool înregistrate în decurs de 30 de zile de la cumpărare. Accesaţi www.festool.ro/service 
pentru a consulta condiţiile de service  Festool aplicabile.
„Reparaţiile complete gratuite“ se aplică şi pentru acumulatori şi încărcătoare, însă nu şi pentru utilizarea de alte materialele consumabile şi accesorii  
sau pentru aparatele dezasamblate de către cumpărător şi nici pentru deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare, utilizarea de piese neoriginale  
şi utilizarea în mod continuu în condiţii de uzură intensă.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 288

Date tehnice DSC-AGC 18 FH

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 4.500 – 8.500

Ø disc (mm) 125

Adâncime de tăiere (mm) 27

Ø racord aspirator (mm) 36/27

Filet elicoidal/Flanşă M14

Capacitate acumulator (Ah) 5,2

Masa cu acumulator (kg) 3,2

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Soluţii cu acumulatori

Lampă cu acumulator

Carcasa  SYSLITE KAL II este din aluminiu turnat sub presiune, 
rezistent la rupere, şoc şi lovire. Învelişul generos al mânerului este 
izolat termic pentru protecţia utilizatorului şi corpului de iluminat.

Manevrabilul KAL II este întotdeauna pregătit atunci când este vorba de 
iluminarea colţurilor întunecate. Datorită LED-urilor puternice, eficiente 
energetic, de înaltă performanţă, formei constructive compacte şi greutăţii 
reduse, acesta este un ajutor considerabil. Acesta poate fi utilizat cu toţi 
acumulatorii  Festool uzuali.

Conceput pentru şantier

 Festool nu doar vă oferă sculele potrivite pentru 
activităţile dumneavoastră zilnice, ci şi asigură un 
mediu de lucru corespunzător. Deoarece: Lucrezi 
mai uşor cu un sistem de iluminare optimizat, 
o experienţă sonoră inedită şi o putere suficientă 
pentru smartphone-ul dumneavoastră.

Pentru o iluminare optimizată, o experienţă sonoră desăvârşită  
şi putere suficientă.

  SYSLITE KAL II

Gata de funcţionare.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 296

Date tehnice KAL II

Valoarea lumenilor, treapta 1/2 (lm) 310/769

Corp de iluminat (W) 18

Durată iluminare (acumulator intern) treapta 1/2 (min) 290/120

Funcţionare cu acumulatori  Festool (V) 10,8 – 18

Dimensiunea filetului stativului (") 1/4

Masa (fără pachet de acumulatori) (kg) 0,7

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Organizarea spaţiului de lucru | Soluţii cu acumulatori

Aparat radio pentru şantier

Robuste, compacte, puternice: Aparatele de radio pentru şantier   SYSROCK 
se potrivesc pe fiecare banc de fereastră şi îmbină dimensiunile reduse cu 
greutatea mică şi sunetul inedit. Iar datorită DAB+, perturbaţiile de frecvenţă 
sunt de acum de domeniul trecutului.

Datorită interfeţei  Bluetooth®,   SYSROCK poate fi cuplat cu smartphone-ul – 
perfect atunci când doriţi să ascultaţi muzica preferată sau să preluaţi 
apeluri.

Pentru redarea muzicii şi efectuarea de apeluri telefonice

    SYSROCK BR 10 DAB+ 

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 314

PHC 18 

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 327

NOU

Date tehnice PHC 18

Port USB compatibil cu tipul A 5 V / 2,4 A / 12 W

Port USB compatibil cu tipul C 5 V / 2,4 A / 12 W

Încărcare inductivă compatibilă cu Qi-BPP/PPDE 5 W / 9 W

Date tehnice BR 10 DAB+

Funcţionare cu pachete de acumulatori  Festool (V) 18

Recepţie radio FM / DAB+

Difuzor (W) 10

Nr. de posturi care se pot memora 2 x 4

Ieşire USB 5V/1,2A

Masa (kg) 0,7

Încărcător mobil

Fiind un adaptor ingenios, încărcătorul mobil PHC 18 transformă fiecare 
acumulator 18 V de la  Festool într-o baterie externă (exceptând: acumu-
latorul Ergo 3,1 Ah). Acesta alimentează cu energie electrică până la trei 
smartphone-uri – atât prin cablul de încărcare mobil, cât şi inductiv.

Cele două porturi USB (de tip A şi de tip C), precum şi suprafaţa 
de încărcare inductivă asigură posibilitatea de încărcare în paralel 
a până la trei smarpthone-uri.

Putere pentru până la trei smartphone-uri concomitent

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Pentru soluţii individuale şi puternice.

Prezentare generală a acumulatorilor

Tensiunea acumulatorului

Soluţii cu acumulatori

Avantaje

Domeniu de utilizare ideal

Greutate

Varianta  Bluetooth®

Nr. comandă

Pret cu amanuntul recomandat 
in RON*

conceput special pentru  
TXS şi CXS

mic, uşor, compact

conceput special pentru 
 şlefuitoarele cu mâner 

 ambidextru, cu acumulator 
ETSC 125, DTSC 400, RTSC 400

puternice şi durabile

foarte uşor, deci ideal pentru 
găurire şi înşurubare

Specialistul care asigură poziţii 
de lucru ergonomice

cel nou şi compact: putere 
 maximă la o greutate mai mică

suficient de puternic pentru 
orice aplicaţie

cu 20% mai uşor şi cu 50% mai 
compact decât un acumulator 

standard de 5,2 Ah

Înşurubări uşoare la activităţi  
de montaj cu accent absolut  

pe ergonomie şi uşurinţă.

Ideal pentru lucrări uşoare 
de montaj cu necesar redus 
de putere şi accent sporit pe 

uşurinţă: de exemplu înşurubări 
uşoare cu maşini de înşurubat 
cu acumulator precum T 18, 

C 18, DWC 18 etc.

Pentru toate activităţile şi 
 aparatele de 18 V – dacă 

 accentul este pus pe compac-
titate şi uşurinţă. De exemplu, 

pentru toate aplicaţiile de 
găurire şi înşurubare cu C 18, 
T 18, DWC 18, TPC 18/ TDC 18, 
BHC 18, TID 18, dar şi în cazul 

aplicaţiilor de lucru cu 
ferăstraiele pendulare verticale 

PSC/ PSBC 420 etc.

incarcator MXC încărcător rapid TCL 6 încărcător rapid SCA 8

Avantaje

Greutate

Nr. comandă

Pret cu amanuntul recomandat 
in RON*

concepute special pentru 
acumulatorii de 2,6 Ah (10,8 V) 

(CXS şi TXS)

Afişaj cu LED-uri pentru reprezentarea timpului de încărcare rămas şi a nivelului de încărcare
pentru toţi acumulatorii 18 V  Festool (inclusiv acumulatorii Ergo)

Încărcătoare corespunzătoare

  AIRSTREAM

  AIRSTREAM

Curent max. de încărcare

10,8 Volt 18 V

MXC

18 V 18 V

Lucrări de şlefuire fără 
 întreruperi cu RTSC 400, 

DTSC 400 sau ETSC 125 datorită 
timpilor de funcţionare mai 

lungi decât timpii de încărcare 
a acumulatorilor.

0,20 kg 0,40 kg 0,60 kg

202497 201789 205034500184

497495 201135 200178 577017

0,40 kg

2,8 A 6,0 A 8,0 A 2x 6,0 A

Utilizare optima pentru 
 masinile cu putere necesara 

ridicata si timpi  
de functionare ridicati

0,50 kg 0,80 kg 1,10 kg 1,5 kg

3,1 Ah Ergo 3,1 Ah Compact 4,0 Ah   Li-HighPower Compact2,6 Ah XS

Gata de funcţionare.

•

• •

•

510,00
606,90

375,00
446,25

479,00
570,01

332,00
395,08

296,00
352,24

297,00
353,43

458,00
545,02

592,00
704,48

NOU

Încărcător rapid TCL 6 DUO

TCL 6 I TCL 6 DUO I SCA 8 TCL 6 I TCL 6 DUO I SCA 8 TCL 6 I TCL 6 DUO I SCA 8

Face posibilă încărcarea 
 concomitentă a doi acumulatori 

(diferiţi sau identici)

NOU

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

disponibil si in varianta de 
8Ah din Octombrie 2022

•
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Acumulatori şi încărcătoare | Soluţii cu acumulatori

aparat multifuncţional puternic 
pentru toate aplicaţiile

cel mai performant: pentru 
aplicaţii de tăiere şi aplicaţii  

de găurire şi înşurubare dificile

Pentru toate activităţile şi 
aparatele 18 V – cu accent pe 

putere şi durabilitate. De exem-
plu, pentru lucrări de durată 
cu AGC 18, HKC 55, TSC 55, 

precum şi pentru aplicaţii de 
găurire şi înşurubare deosebit 

de grele cu TPC 18/ TDC 18.

Pentru activităţi la care este 
nevoie de forţă şi durabilitate 
considerabilă – de exemplu, 
pentru timpi de funcţionare 

foarte lungi în combinaţie cu 
ferăstrăul circular sau ferăstrău 
circular manual TSC 55/HKC 55 

sau polizorul unghiular cu 
acumulator AGC 18. Disponibil 

exclusiv ca accesoriu.

Lucrări fără praf şi uşor de efectuat.

18 V 18 V

0,70 kg

202479

0,70 kg

201797

5,2 Ah 6,2 Ah

• •

• •

615,00
731,85

771,00
917,49

NOU NOU NOU

577075 577133577136577109 577104

1.495,00
1.779,05

364,00
433,16

2.505,00
2.980,95

1.326,00
1.577,94

2.163,00
2.573,97

Seturi de energie de 5,2 AhSeturi de energie  Li-HighPower Compact de 4,0 Ah

Inedit: Reparaţii complete gratuite** –  
chiar şi pentru acumulatori.

Rapid, fiabil şi complet gratuit în primii trei ani. Serviciul nostru de reparaţii  
de calitate superioară. În cadrul garanţiei all-inclusive*** înlocuim gratuit chiar 
şi piese de uzură tipice precum perii de cărbune, rulmenţi cu bile sau inele  
de  garnitură. Asta înseamnă reparaţii complet gratuite. Şi cel mai important:  
Această promisiune este valabilă şi pentru acumulatori şi încărcătoare.**

** „Reparaţiile complete gratuite“ se aplică şi pentru acumulatori şi încărcătoare, însă nu şi 
pentru utilizarea de alte materialele consumabile şi accesorii sau pentru aparatele dezasamblate 
de către cumpărător şi nici pentru deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare, utilizarea 
de piese neoriginale şi utilizarea în mod continuu în condiţii de uzură intensă.

*** Garanţia all-inclusive este valabilă pentru toate sculele  Festool înregistrate în decurs de 30 
de zile de la cumpărare. Accesaţi www.festool.ro/service pentru a consulta condiţiile de service 
 Festool aplicabile.

 Systainer gol cu forme:  
oferă spaţiu pentru patru acumulatori  

şi două încărcătoare.

Super-flexibil: echipare individuală. Indiferent dacă este 
vorba despre puterea maximă cu acumulatori de 5,2 Ah, 

de uşurinţa maximă la funcţionarea cu acumulatorii 
Compact sau o combinaţie perfectă a tuturor:  
forma inteligentă se potriveşte perfect la toţi 

 acumulatorii şi încărcătoarele  Festool.

TCL 6 I TCL 6 DUO I SCA 8  
(cu  AIRSTREAM)

TCL 6 I TCL 6 DUO I SCA 8  
(cu  AIRSTREAM)

 Systainer  SYS3 M 187  
cu 1 încărcător rapid TCL 6 DUO şi

2 acumulatori   
Li-HighPower Compact  

de 4,0 Ah

4 acumulatori  
 Li-HighPower Compact  

de 4,0 Ah

 Systainer  SYS3 M 187  
cu 1 încărcător rapid TCL 6 DUO şi

2 acumulatori 5,2 Ah 4 acumulatori 5,2 Ah

Energie. Bine ambalat: Doi sau patru acumulatori. Un încărcător. În  Systainer³.  
Ca o completare ideală a variantelor  Festool Basic sau ca acumulatori suplimentari pentru atelier şi şantier.  

Disponibil cu acumulatori 5,2 Ah sau cu acumulatori  Li-HighPower Compact 4,0 Ah.  
Datorită încărcătorului rapid DUO TCL 6, aparatul este rapid gata din nou de utilizare.

 SYS3 M 187 ENG 18V

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Cu acumulatorul  Bluetooth®, aspiratorul mobil porneşte automat odată cu conec-
tarea sculei cu acumulator. Toţi acumulatorii de 18 V sunt disponibili cu tehno-
logie    Bluetooth®, iar în cazul multor scule cu acumulatori, aceştia sunt incluşi în 
pachetul de livrare. De asemenea, cu  Festool Work App**** primiţi în permanenţă 
informaţii suplimentare privind nivelul de încărcare, starea şi ultimul contact.

(începând cu primăvara anului 2022)

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

**** Aceasta aplicație nu functionează in toate țările. Va rugam contactati dealerul  Festool local.
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 CARVEX  
Ferastraie verticale

Ferăstraie verticale  
TRION

Ferăstraie circulare

Ferăstraie circulare manuale

Ferastrau circular stationar 
 SYMMETRIC

Ferastrau circular de banc 
PRECISIO (cu masa de lucru)

Ferastrau cu lant Ferăstrău cu acumulator 
pentru materiale izolatoare

Sculă electrică oscilatoare 
multifuncţională cu acumulator 
VECTURO

KAPEX Ferastraie circulare 
stationare cu sanie de glisare

NOU

Ferăstrău circular cu masă

Sisteme de ghidare

NOU
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Taiere si oscilare

Ferăstraiele verticale  CARVEX.

Cu ferăstrăul  CARVEX lucraţi confortabil în orice poziţie. Şi rapid: cu 3.800 de curse pe minut pentru  
un cuplu motor energic unic prin intermediul motorului  EC-TEC şi comportament imbatabil în curbe. 
De asemenea, poate fi adaptat la fiecare situaţie de lucru. Datorită accesoriilor diversificate, precum 
talpa de fixare, limitatorul pentru tăieri circulare, şina de ghidare şi diferiţii saboţi de protecţie.

Motor  EC-TEC  
fără perii

Pânze de ferăstrău vertical 
începând cu pagina

Ferăstraie verticale

Ferăstraie verticale  
cu acumulatori

Alegerea este a dumneavoastră:  CARVEX PS 420 se 
ghidează direct de măciulia ergonomică, în timp ce 
 CARVEX PSB 420 posedă un etrier manevrabil. Hotărâţi  
în funcţie de preferinţele dumneavoastră – fără diferenţe 
în ceea ce priveşte forţa, confortul şi ergonomia.

  CARVEX PS 420
  CARVEX PSB 420

  CARVEX PSC 420  
  CARVEX PSBC 420
Variantele noastre cu acumulator: Lucru ergonomic  
fără cablu – datorită acumulatorului de 18 V independent 
de reţea, fără efort fizic în toate domeniile aplicative.

Uşor. Manevrabil. Comportament remarcabil în curbe – 
cu acumulator  Li-HighPower Compact.

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth®  
sunt disponibile la pagina 29

koch
Notiz
Marked festgelegt von koch
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Ferăstrău vertical | Tăiere şi oscilare

Schimbare pânze

Manevrare şi operare optime

Tăiere exactă la trasaj
Versatilitate la utilizare

Lucrul adaptat la structura materialului rentează. Rezultatele sunt mai  
precise şi pânzele de ferăstrău rezistă considerabil mai mult. De aceea, 
 sistemul  Festool este şi aici configurat pentru timpi de echipare reduşi:  
cu schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău, utilizând o singură mână. 
Chiar şi schimbarea meselor şi saboţilor de protecţie se realizează  
fără scule.

Lumina stroboscopică determină 
o oprire optică a pânzei de ferăstrău, 
sistemul de aspirare a prafului şi 
funcţia de suflare a maşinii  CARVEX 
menţine vizibilitatea liberă asupra 
trasajului.

Funcţionează foarte simplu, şi la cercurile  
cele mai mici (raze de la 34 mm până la 
1,5 m) – cu dispozitivul de tăiat circular  
şi pânza de ferăstrău vertical adecvată,  
de exemplu, S 75/4 FSG.

Totul la îndemână.
Accesoriu  Systainer. 

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 37

Fie că este vorba de diferiţi saboţi de protecţie, limitatoare pentru tăieri 
circulare, talpă de fixare sau talpă adaptoare sau protecţie de schimb 
(împotriva aşchiilor) – cu cutia  Systainer pentru accesorii ZH- SYS-PS aveţi 
totul la îndemână pentru toate aplicaţiile de lucru pentru a putea utiliza 
optim ferăstrăul dumneavoastră pendular vertical. Şi totul este ambalat 
curat şi compact în cutia  Systainer³ practică.

Aparatul are o greutate de doar 2,3 kg, 
un design subţire şi ergonomic, un 
mâner Softgrip cu suprafaţă anti-alu-
necare şi comutatoarel de pornire/
oprire prevăzute pe ambele părţi  
(la varianta cu etrier suplimentar şi 
central), fiind ideal atât pentru stân-
gaci, cât şi pentru dreptaci.

koch
Notiz
Marked festgelegt von koch
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Taiere si oscilare

Modelul nostru clasic –  
consacrat pentru utilizarea universală.
Ferăstraiele verticale TRION.

Robust şi energic, de la un capăt la altul. Ghidarea triplă a pânzei de ferăstrău cu fălci din carburi 
metalice reglabile paralel asigură tăieri precise, la unghiuri exacte. În plus, economisiţi timp:  
fără prelucrare ulterioară datorită protecţiei simple dar eficiente împotriva aşchiilor, pentru tăieri 
fără smulgeri şi sistemului de tensionare rapidă fără scule a pânzei de ferăstrău  FastFix.

Ferăstrău vertical Ferăstrău vertical

Modelul PS 300 cu mâner cu măciulie se distinge  
prin manevrarea optimă, de exemplu, la operarea  
cu o singură mână. Elementele de operare sunt 
 accesibile în orice situaţie, fără schimbarea poziţiei  
de prindere. Centrul de greutate avantajos este ideal 
în orice poziţie.

Ferăstrăul PSB 300 oferă ca variantă cu etrier a fe-
răstrăului PS 300 aceleaşi caracteristici inovatoare. 
Astfel, fiecare îşi poate alege forma de mâner care  
i se potriveşte cel mai bine. În funcţie de preferinţe.

Ghidarea triplă a pânzei de ferăstrău cu fălci 
din carburi metalice reglabile paralel asigură 
tăieri precise, la unghiuri exacte. Şi prin ra-
batarea simplă a mesei executaţi cu uşurinţă 
tăieri de îmbinare pe colţ.

Cu sistemul de strângere rapidă fără unelte 
a pânzei de ferăstrău  FastFix economisiţi 
timp – şi, implicit, bani. Închizătorul în tehno-
logie MIM (Metal Injection-Molding) şi maneta 
de strângere rapidă armată cu fibre asigură 
o fiabilitate de lungă durată.

Fără prelucrare ulterioară consu-
matoare de timp graţie apărătoarei 
pentru aşchii simple, dar eficiente 
pentru tăieri fără smulgeri. Şi asta 
chiar şi la suprafeţe furniruite sau 
melaminate.Tipic  Festool: precizie 
până la detaliu.

Tăieturi fără smulgeriSchimbare rapidă a pânzei de ferăstrăuPutere şi precizie constantă

TRION PSB 300 TRION PS 300 

Pânze de ferăstrău vertical 
începând cu pagina
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Ferăstrău vertical | Tăiere şi oscilare

Functioneaza independent  
de alimentarea de la retea

Decupări în blaturi pentru montarea 
chiuvetei şi a plitelor de bucătărie

Operaţii de tăiere la mobilă,  
în bucătărie, amenajări interioare

Tăieri circulare si pe contur curb

Secţionări ale benzilor/ 
fâşiilor la capete

Tăierea pieselor pe lungime

Crestarea grinzilor la capete

Tăieri pe partea inferioară

Utilizări

Date tehnice PS 420 PSB 420 PSC 420 PSBC 420 PS 300 PSB 300

Putere consumată (W) 550 550 – – 720 720

Tensiunea acumulatorului (V) – – 18 18 – –

Numărul curselor (min⁻¹) 1.500 – 3.800 1.000 – 3.800 1.500 – 3.800 1.000 – 3.800 1.000 – 2.900 1.000 – 2.900

Corecţie cursă de pendulare în trepte 4 4 4 4 4 4

Poziţie oblică (°) – – – – 0 – 45 0 – 45

Adâncime de tăiere lemn (mm) 120 120 120 120 120 120

Adâncime de tăiere metale neferoase 
(mm) 20 20 20 20 20 20

Adâncime de tăiere oţel (moale) (mm) 10 10 10 10 10 10

Capacitate acumulator (Ah) – – 4 4 – –

Masa (kg) 1,9 1,9 – – 2,4 2,4

Masa cu acumulator (kg) – – 2,3 2,3 – –

Potrivit

Extrem de potrivit

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

PS 420 Toate variantele: 2 x set de pânze de ferăstrău vertical: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5  
şi 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG 2, protectie impotriva aschiilor,  Systainer  SYS3 M 137  

PS 420 EBQ-Plus 1.974,00
2.349,06 576175

PS 420 EBQ-Set
accesorii  Systainer

3.233,00
3.847,27 576176

PSB 420  

PSB 420 EBQ-Plus
2 x set de pânze de ferăstrău vertical: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 şi 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG 2, 
protectie impotriva aschiilor,  Systainer  SYS3 M 137

1.974,00
2.349,06 576186

PSC 420 Toate variantele: 2 x set de pânze de ferăstrău vertical: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5  
şi 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG 2, protectie impotriva aschiilor,  Systainer  SYS3 M 187  

PSC 420 EB-Basic
fara acumulator, fara incarcator

1.760,00
2.094,40 576521

PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus
acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6

2.566,00
3.053,54 576525

PSC 420 HPC 4,0 EBI-Set
acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6, accesorii  Systainer

3.824,00
4.550,56 576523

PSBC 420 Toate variantele: 2 x set de pânze de ferăstrău vertical: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5  
şi 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG 2, protectie impotriva aschiilor,  Systainer  SYS3 M 187  

PSBC 420 EB-Basic
fara acumulator, fara incarcator

1.760,00
2.094,40 576530

PSBC 420 HPC 4,0 EBI-Plus
acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6

2.566,00
3.053,54 576532

PS 300  

PS 300 EQ-Plus
2 x set de pânze de ferăstrău vertical: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 şi 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG 2, 
protectie impotriva aschiilor,  Systainer  SYS3 M 137

1.592,00
1.894,48 576041

PSB 300  

PSB 300 EQ-Plus
2 x set de pânze de ferăstrău vertical: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 şi 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG 2, 
protectie impotriva aschiilor,  Systainer  SYS3 M 137

1.592,00
1.894,48 576047

Taiere si oscilare

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 6

Recomandarea noastră:
 Festool Order App.**
Cu Order App puteţi găsi scule  Festool, accesorii sau materiale consumabile adecvate, puteţi crea lista 
dumneavoastră de achiziţii şi o puteţi trimite confortabil la reprezentanţa comercială de specialitate de la 
nivel local. În acest scop, funcţia Favorite vă permite să formulaţi fără dificultăţi o comandă având ca obiect 
accesoriul şi materialul consumabil memorat. Astfel, vă puteţi gestiona confortabil comenzile şi în timpul 
deplasării, să le vizualizaţi în orice moment şi să vă asiguraţi o zi de lucru şi mai bine organizată.

Descărcaţi acum  
gratuit

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

** Aceasta aplicație nu functionează in toate țările. Va rugam contactati dealerul  Festool local.



02

037

2

Ferăstrău vertical | Tăiere şi oscilare

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Talpa de fixare WT-PS 420
pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pentru taieri in unghi de la +45° la -45°,  
reglarea fara trepte a unghiului

628,00
747,32 496134

adaptor de baza/masa ADT-PS 420
pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pentru utilizarea Ferastraului vertical PS  
pe sina de ghidare, pentru montarea Ferastraului vertical PS in Sistemul Modular Compact CMS,  
conectat cu dispozitivul cu taietor circular KS-PS 400

80,00
95,20 497303

Limitator pentru taieri circulare
Toate variantele: pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, diametrul cercului  
de la 120 mm – 3 m

 

KS-PS 420
conectat la talpa adaptoare ADT-PS 400

263,00
312,97 497304

KS-PS 420 Set
include talpa adaptoare ADT-PS 420

342,00
406,98 497443

Sabot de protectie
Toate variantele: pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420  

LAS-PS 420
sabot in totalitate din plastic pentru lemn sau materiale similare

56,00
66,64 497297

LAS-Soft-PS 420
sabot de protectie cu bumbi din cauciuc pentru o alunecare optima pe lemn sau materiale similare

56,00
66,64 497298

LAS-HGW-PS 420
sabot de protectie laminat cu un material rezistent la uzura, pentru lemn sau materiale similare

84,00
99,96 497299

LAS-St-PS 420
pentru toate materialele metalice

84,00
99,96 497300

LAS-STF-PS 420
pentru suprafete fine

84,00
99,96 497301

Pasla de rezerva EF-LAS-STF-PS 420
pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x pâslă de rezervă pentru sabotul de protecţie 
LAS-STF-PS 420, cu sistem de fixare StickFix

49,00
58,31 497444

Accesorii  Systainer ZH- SYS-PS 420
pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 protectii impotriva aschiilor, Talpă soft,  
Talpă hard, Talpă oţel, talpă StickFix, talpa de fixare, adaptor de baza/masa, limitator pentru taieri circulare, 
pasla cu StickFix,  Systainer  SYS3 M 112

1.259,00
1.498,21 576789

Adaptor pentru sina de ghidare FS-PS/PSB 300
pentru ferastraie verticale PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, permite utilizarea ferastraielor verticale  
cu sistemele de ghidare FS si FS/2

79,00
94,01 490031

Limitator paralel PA-PS/PSB 300
pentru ferastraie verticale PS 300, PSB 300, PS200, PS2, lăţime max. piesă 200 mm

143,00
170,17 490119

Limitator pentru taieri circulare KS-PS/PSB 300
pentru ferastraie verticale PS 300, PSB 300, PS200, PS2, Ø cerc 130 – 720 mm

143,00
170,17 490118

Protectie impotriva aschiilor
Toate variantele: pentru ferastraie verticale PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420,  
previne raspandirea aschiilor

 

SP-PS/PSB 300/5
conţinut pachet 5 Unit

36,00
42,84 490120

SP-PS/PSB 300/20
conţinut pachet 20 Unit

66,00
78,54 490121

Tehnologie pentru acumulatori şi de încărcare
de la pagina 28

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Taiere si oscilare

Fie că e vorba de viteză pe piesele drepte sau de precizie în curbe înguste. În lemn, material plastic, 
materiale de construcţii sau metal. Cu dinţi încrucişaţi sau şlefuiţi, paşi mari sau mici ai dinţilor,  
din oţel pentru scule HCS sau echipate cu carbură. Indiferent de ce anume doriţi să tăiaţi – în noul 
 sortiment de pânze de ferăstrău vertical  Festool găsiţi imediat ceea ce vă trebuie – cu o privire  
în imaginea de ansamblu optimizată asupra aplicaţiei.

Lemn Materiale plastice Metal Materiale de constructii
Pentru rezultate remarcabile  
în compozite cu lemn din oţel  
de calitate superioară pentru  
scule HCS.

Proiectat special pentru rezultate 
de tăiere optime în aproape toate 
tipurile de mase plastice.

Forma de bază ondulată din bimetal 
HCS – ideală pentru prelucrarea 
metalelor, precum aluminiul şi 
oţelul.

Prevăzut cu metal dur pentru 
durate prelungite de viaţă şi la 
utilizarea în asociere cu materiale 
abrazive.

Noua gamă variată pentru tăieri perfecte.
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Pânze de ferăstrău vertical | Tăiere şi oscilare

Recomandări pentru reglarea corectă 
a ferăstrăului pendular vertical în funcţie 
de utilizare.

Regulator de turație

Reglarea cursei pendulare

Turaţiile mari pe treptele 4–6 sunt optime pentru prelucrarea materialelor 
moi, rezistente la temperatură, cum ar fi de exemplu lemnul. Treptele mici 
de turaţie 1–3 sunt recomandate la masele plastice rezistente la tempe-
ratură, precum sticla acrilică sau PET, pentru a evita lubrifierea precum şi 
la metale şi materiale de construcţii, pentru a reduce la minimum uzura 
pânzelor de ferăstrău vertical, respectiv formarea de praf.

Cu cât este mai mare cursa pendulară, cu atât mai repede şi fără efort se 
deplasează prin material ferăstrăul pendular vertical, însă smulgerea este 
de cele mai multe ori mare. Cursa pendulară redusă, respectiv dezactivată 
asigură tăieri precise, cu puţine smulgeri, la un ritm redus de lucru şi este 
astfel optimă pentru lucrări precise de ajustare şi tăieri de curbe.

Pentru tăierea rapidă a materialelor lemnoase fără necesitatea  
de asigurare a unei precizii înalte.

Pânza universală pentru tăieri în unghi drept permite în principiu 
 utilizarea la toate aplicaţiile relevante în domeniul lemnului.  
Optim şi în combinaţie cu şina de ghidare  Festool.

Pentru tăieturi în unghi drept, extrem de precise, datorită danturii 
japoneze extrem de ascuţite – astfel, fibrele sunt marcate în prealabil 
şi secţionate ulterior fără reziduuri.

Ideal pentru curbe – sunt posibile şi raze extrem de înguste.

Pentru suprafeţe tăiate precis, fără fisuri.

Pentru cazurile cele mai dificile, cum ar fi materialul complet  
din plastic sau mase plastice armate cu fibre.

Pentru profile din material plastic, sticlă acrilică (de exemplu, 
 Plexiglas®) şi mase plastice moi.

Pentru laminate şi plăci cu răşină melamin-formaldehidică  
(de exemplu, Trespa®).

Pentru prelucrarea aluminiului, metalelor neferoase şi oţelului.

Pentru materiale tip sandviş.

Pentru plăcile aglomerate şi fibro-lemnoase cu lianţi de ciment şi gips.

Pentru prelucrarea cărămizilor şi plăcilor din ceramică.

Pentru materiale izolante moi, carton şi polistiren.

Min. pentru  
înaltă precizie
Max. pentru  
viteză mare

oprit

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

oprit

Min. pentru  
înaltă precizie
Max. pentru  
viteză mare

Basic

Universal

Straight Cut

Curves

Fine Cut

Solid Materials

Profile

Laminate

Steel/Stainless Steel

Sandwich Materials

Abrasive Materials

Ceramics

Insulation

WOOD

PLASTICS

METAL

BUILDING
MATERIALS

Material Pânză de ferăstrău Utilizare Recomandare  
privind turaţia

Recomandare  
privind cursa pendulară
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Basic
Lungime 

danturată
Diviziune  

dinţi
Grosime max.  

piesă
Conţinut

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Comanda Nr.

S 75/4/5 75 mm 4 mm 30 mm 5 Unit 51,00
60,69

204305

S 75/4/25 75 mm 4 mm 30 mm 25 Unit 196,00
233,24

204306

S 75/4/100 75 mm 4 mm 30 mm 100 Unit 682,00
811,58

204346

S 105/4/5 105 mm 4 mm 60 mm 5 Unit 81,00
96,39

204315

Straight Cut

S 75/2,8/5 75 mm 2,8 mm 30 mm 5 Unit 90,00
107,10

204260

S 75/2,8/20 75 mm 2,8 mm 30 mm 20 Unit 303,00
360,57

204261

S 105/2,8/5 105 mm 2,8 mm 60 mm 5 Unit 121,00
143,99

204262

S 105/2,8/20 105 mm 2,8 mm 60 mm 20 Unit 400,00
476,00

204263

S 145/2,8/5 145 mm 2,8 mm 100 mm 5 Unit 141,00
167,79

204264

Universal

S 75/4 FSG/5 75 mm 4 mm 30 mm 5 Unit 110,00
130,90

204316

S 75/4 FSG/20 75 mm 4 mm 30 mm 20 Unit 367,00
436,73

204317

S 105/4 FSG/5 105 mm 4 mm 60 mm 5 Unit 145,00
172,55

204327

S 105/4 FSG/20 105 mm 4 mm 60 mm 20 Unit 471,00
560,49

204332

S 145/4 FSG/5 145 mm 4 mm 100 mm 5 Unit 169,00
201,11

204335

Curves

S 75/1,4 K/5 75 mm 1,4 mm 10 mm 5 Unit 64,00
76,16

204267

S 75/4 K/5 75 mm 4 mm 30 mm 5 Unit 68,00
80,92

204265

S 75/4 K/20 75 mm 4 mm 30 mm 20 Unit 227,00
270,13

204266

dinţi în set încrucişat pentru 
tăieri rapide

Lamă cu dinţi conici pentru 
tăieri curate

oţel de scule HCS:  
calitate standard pentru  
toate tipurile de lemn

Bimetal HS:  
rezistent la temperaturi 
ridicate şi la uzură

carburi: rezistente la 
 temperaturi ridicate  
şi la uzură

carburi metalice,  
granulaţie fină

lama de ferăstrău grosieră 
sau fină. Regula de aur:  
cel puţin 3 dinţi trebuie  
sa fie în contact

lama zimţuită,  
dinţi frezaţi

Pasul dintelui, tipul si materialul dintelui

Caracteristici de funcţionare

Tăieri  
drepte

Tăieri  
în curbe

tăieri  
în unghi drept

Tăiere curată, 
fără desprinderi 

de aşchii

Taiere si oscilare

(Dantură de impact)

WOOD

Fine Cut

S 75/2,5/5 75 mm 2,5 mm 30 mm 5 Unit 72,00
85,68

204256

S 75/2,5/25 75 mm 2,5 mm 30 mm 25 Unit 293,00
348,67

204257

S 75/2,5 R/5 75 mm 2,5 mm 30 mm 5 Unit 73,00
86,87

204259
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Basic
Lungime 

danturată
Diviziune  

dinţi
Grosime max.  

piesă
Conţinut

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Comanda Nr.

S 75/4/5 75 mm 4 mm 30 mm 5 Unit 51,00
60,69

204305

S 75/4/25 75 mm 4 mm 30 mm 25 Unit 196,00
233,24

204306

S 75/4/100 75 mm 4 mm 30 mm 100 Unit 682,00
811,58

204346

S 105/4/5 105 mm 4 mm 60 mm 5 Unit 81,00
96,39

204315

Straight Cut

S 75/2,8/5 75 mm 2,8 mm 30 mm 5 Unit 90,00
107,10

204260

S 75/2,8/20 75 mm 2,8 mm 30 mm 20 Unit 303,00
360,57

204261

S 105/2,8/5 105 mm 2,8 mm 60 mm 5 Unit 121,00
143,99

204262

S 105/2,8/20 105 mm 2,8 mm 60 mm 20 Unit 400,00
476,00

204263

S 145/2,8/5 145 mm 2,8 mm 100 mm 5 Unit 141,00
167,79

204264

Universal

S 75/4 FSG/5 75 mm 4 mm 30 mm 5 Unit 110,00
130,90

204316

S 75/4 FSG/20 75 mm 4 mm 30 mm 20 Unit 367,00
436,73

204317

S 105/4 FSG/5 105 mm 4 mm 60 mm 5 Unit 145,00
172,55

204327

S 105/4 FSG/20 105 mm 4 mm 60 mm 20 Unit 471,00
560,49

204332

S 145/4 FSG/5 145 mm 4 mm 100 mm 5 Unit 169,00
201,11

204335

Curves

S 75/1,4 K/5 75 mm 1,4 mm 10 mm 5 Unit 64,00
76,16

204267

S 75/4 K/5 75 mm 4 mm 30 mm 5 Unit 68,00
80,92

204265

S 75/4 K/20 75 mm 4 mm 30 mm 20 Unit 227,00
270,13

204266
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Pânze de ferăstrău vertical | Tăiere şi oscilare

Potrivit
Extrem de potrivit

Fine Cut

S 75/2,5/5 75 mm 2,5 mm 30 mm 5 Unit 72,00
85,68

204256

S 75/2,5/25 75 mm 2,5 mm 30 mm 25 Unit 293,00
348,67

204257

S 75/2,5 R/5 75 mm 2,5 mm 30 mm 5 Unit 73,00
86,87

204259

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Taiere si oscilare

Solid Materials
Lungime 

danturată
Diviziune  

dinţi
Grosime max.  

piesă
Conţinut

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Comanda Nr.

HS 75/3 BI/5 75 mm 3 mm 30 mm 5 Unit 118,00
140,42

204336

Profile

S 75/1,5/5 75 mm 1,5 mm 30 mm 5 Unit 72,00
85,68

204268

Laminate

HM 90/3,3 90 mm 3,3 mm 30 mm 1 Unit 161,00
191,59

204269

Oţel/Oţel inoxidabil

HS 75/1,2 BI/5 75 mm 1,2 mm 20 mm 5 Unit 98,00
116,62

204270

HS 75/1,2 BI/20 75 mm 1,2 mm 20 mm 20 Unit 331,00
393,89

204271

HS 105/1 BI/5 105 mm 1 mm 40 mm 5 Unit 123,00
146,37

204272

Sandwich Materials

HS 155/1,2 BI/5 155 mm 1,2 mm 110 mm 5 Unit 156,00
185,64

204337

ABRASIVE MATERIALS

HM 75/4,5 75 mm 4,5 mm 30 mm 1 Unit 110,00
130,90

204343

Ceramics

R 54 G Riff 54 mm 8 mm 1 Unit 49,00
58,31

204344

Insulation

S 155/W/3 155 mm 110 mm 3 Unit 87,00
103,53

204345

Sortiment de pânze de ferăstrău vertical Wood

STS-Sort/25 W 75 mm 30 mm 25 Unit 307,00
365,33

204275

Pasul dintelui, tipul si materialul dintelui

Caracteristici de funcţionare

Tăieri  
drepte

Tăieri  
în curbe

tăieri  
în unghi drept

Tăiere curată, 
fără desprinderi 

de aşchii

Conţinut:
5 x Wood Basic: S 75/4
5 x Wood Universal S 75/4 FSG
5 x Wood Straight Cut S 75/2,8
5 x Wood Curves S 75/4 K
5 x Wood Fine Cut S 75/2,5

PLASTICS

METAL

BUILDING 
MATERIALS

dinţi în set încrucişat pentru 
tăieri rapide

Lamă cu dinţi conici pentru 
tăieri curate

oţel de scule HCS:  
calitate standard pentru  
toate tipurile de lemn

Bimetal HS:  
rezistent la temperaturi 
ridicate şi la uzură

carburi: rezistente la 
 temperaturi ridicate  
şi la uzură

carburi metalice,  
granulaţie fină

lama de ferăstrău grosieră 
sau fină. Regula de aur:  
cel puţin 3 dinţi trebuie  
sa fie în contact

lama zimţuită,  
dinţi frezaţi
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Solid Materials
Lungime 

danturată
Diviziune  

dinţi
Grosime max.  

piesă
Conţinut

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Comanda Nr.

HS 75/3 BI/5 75 mm 3 mm 30 mm 5 Unit 118,00
140,42

204336

Profile

S 75/1,5/5 75 mm 1,5 mm 30 mm 5 Unit 72,00
85,68

204268

Laminate

HM 90/3,3 90 mm 3,3 mm 30 mm 1 Unit 161,00
191,59

204269

Oţel/Oţel inoxidabil

HS 75/1,2 BI/5 75 mm 1,2 mm 20 mm 5 Unit 98,00
116,62

204270

HS 75/1,2 BI/20 75 mm 1,2 mm 20 mm 20 Unit 331,00
393,89

204271

HS 105/1 BI/5 105 mm 1 mm 40 mm 5 Unit 123,00
146,37

204272

Sandwich Materials

HS 155/1,2 BI/5 155 mm 1,2 mm 110 mm 5 Unit 156,00
185,64

204337

ABRASIVE MATERIALS

HM 75/4,5 75 mm 4,5 mm 30 mm 1 Unit 110,00
130,90

204343

Ceramics

R 54 G Riff 54 mm 8 mm 1 Unit 49,00
58,31

204344

Insulation

S 155/W/3 155 mm 110 mm 3 Unit 87,00
103,53

204345

Sortiment de pânze de ferăstrău vertical Wood

STS-Sort/25 W 75 mm 30 mm 25 Unit 307,00
365,33

204275
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Pânze de ferăstrău vertical | Tăiere şi oscilare

Potrivit
Extrem de potrivit

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Taiere si oscilare

Pentru precizie la tăiere.

Rezultate de lucru de înaltă calitate

Decupaje perfecte

Lucru fără praf
Cine doreşte tăieturi curate, fără desprinderi de aşchii, 
lucrează cu şina de ghidare. Fixat cu fălcile de ghidare 
reglabile fără scule, ferăstrăul circular funcţionează 
absolut fără joc.

De exemplu, în blaturile de bucătărie, tăierile cu intrare 
directă în material trebuie să fie poziţionate precis la 
trasaj. Fereastra de vizare transparentă face suplimen-
tar posibilă vizibilitatea perfectă asupra marcajului de 
capăt, de exemplu, la colţuri.

Fitingul de aspirare reglabil cu manşon  CLEANTEC asigură 
 stabilitatea furtunului de aspirare la sculă. În combinaţie  
cu un aspirator mobil  Festool, aşchiile sunt aspirate acolo  
unde se formează. Pentru un mediu de lucru curat şi sănătos.

Ferăstraiele circulare TS 55 F, TSC 55 K şi TS 75.

Principiul de funcţionare a ferăstraielor circulare
Pânza de ferăstrău pătrunde în material la o adâncime de tăiere 
presetată. După tăiere, pânza de ferăstrău se rabatează complet 
înapoi în carcasă.
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Tăieri rapide şi la unghiuri exacte Meşterul bun la toate pentru construcţii din lemn

Mai multă autonomie

Faceţi clic – şi gata. Ferăstraiele circulare manuale se pot cupla 
cu mare uşurinţă cu şina de retezare FSK. Astfel se formează din 
câteva manevre un sistem cu ferăstrău de retezat mobil şi simplu 
de utilizat. În acest fel, tăierea la lungime a şipcilor şi scândurilor 
se realizează rapid şi simplu.

Tăierea la lungime a lemnului masiv, lucrări de pregătire a lemnului de 
construcţii, tăierea la dimensiune a scândurilor de pardoseală, grinzilor 
din lemn sau scândurilor – cu ferăstraiele circulare manuale  Festool în 
combinaţie cu şina de retezare, şina de ghidare, limitatorul paralel sau  
cu mâna liberă, tăierea la dimensiune se realizează perfect şi fără efort.

Pentru mai multă mobilitate în construc-
ţiile din lemn: Ferăstrăul circular manual 
cu acumulator cu şină de retezare FSK 
demonstrează ce poate realiza astăzi un 
ferăstrău pe şantier – chiar şi fără priză 
şi cablu.

Pentru tăieri de retezare rapide şi precise.
Ferăstraiele circulare manuale HK 55, HKC 55  
şi HK 85.

Ferăstraie circulare | Tăiere şi oscilare

Principiul de funcţionare a ferăstraielor circulare manuale
Pânza de ferăstrău este fixată la tăiere la adâncimea de tăiere 
reglată. Pentru ca utilizatorul, piesa şi pânza de ferăstrău să fie 
protejate, aceasta este acoperită cu o capotă pendulară.
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Taiere si oscilare

Gata cu reculurile periculoase.

 Festool a îmbunătăţit considerabil noua genera-
ţie de ferăstraie circulare cu acumulatori TSC 55 
K şi noul QUADRIVE şi a completat-o cu sistemul 
inteligent KickbackStop. Un senzor detectează 
instantaneu blocarea sculei şi opreşte motorul 
într-o fracţiune de secundă. Astfel, pericolul de 
rănire este redus la minim.

Tehnologia KickbackStop.
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Puternic, cu un plus de siguranţă.
Sistemul electronic KickbackStop acţionează în sens 
contrar răsucirii periculoase a încheieturii mâinii în 
cazul agăţării bruşte sau blocării maşinii de găurit 
şi înşurubat, asigurând astfel mai multă siguranţă 
în timpul lucrului. Un senzor din sistemul electronic 
monitorizează permanent viteza mişcării de rotaţie 
şi unghiul de răsucire. În cazul unei blocări a acce-
soriului şi generării unei situaţii critice, maşina se 
deconectează.

>> Pagina 188 >> Pagina 48

Piesa noastră de rezistenţă.  
Acum cu sistemul KickbackStop inedit.
La tăierea cu TSC 55 K, pana optică de scanare 
 KickbackStop se află pe şina de ghidare sau pe 
materialul care se prelucrează. Dacă se produce 
un recul la pătrunderea în piesă sau la tăierea cu 
ferăstrăul, acest lucru este imediat recunoscut de 
pana optică de scanare KickbackStop şi se declan-
şează frânarea rapidă. Reculul ferăstrăului circular 
în direcţia utilizatorului este oprit, iar pericolul de 
rănire este astfel minimizat.

Online

Pentru tehnicieni

Pentru animaţia privind KickbackStop  
şi informaţii  suplimentare, accesaţi site-ul web  
www.festool.ro/kickbackstop

Tehnologie KickbackStop | Tăiere şi oscilare
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Taiere si oscilare

Ferăstrău circular  
cu acumulator

Ferastrau circular

Pânze de ferăstrău circular 
începând cu pagina

Ferăstraiele circulare cu adâncimea de tăiere  
de 55 mm.

TSC 55 K 

TS 55 F

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth®  
sunt disponibile la pagina 29

Realizările noastre de maestru.  
Îmbunătăţit considerabil

Milioanele de ferăstraie sunt dovada clară: Ferăstraiele noastre circulare s-au impus dintotdeauna 
 datorită tăierilor cu precizie absolută, puterii maxime şi duratei de viaţă utilă extrem de îndelungate.  
Aceeaşi fiabilitate consacrată cu o viteză de lucru inegalabilă: acum până la de două ori mai rapidă.  
Noua generaţie de pânze de ferăstrău garantează suplimentar o calitate perfectă a tăierii la 
o  productivitate maximă la tăiere.

Cel mai bun ferăstrău circular cu acumulator încă şi 
mai sigur: Sistemul inedit KickbackStop nu protejează 
doar piesa, ci şi reduce la minim pericolul de rănire.

Varianta cu cablu. Tăieri cu pătrundere în 
 material până la 55 mm grosimea materialului 
cu precizie absolută, putere mare, precum şi  
cu durată de viaţă utilă enormă.

NOU

NOU

Motor  EC-TEC  
fără perii



02

049

2

Ferăstraie circulare | Tăiere şi oscilare

Forţă de acţionare excepţională
Forţa de acţionare concentrată a ferăstrăului nostru 
circular face posibil un avans de lucru până la de 
două ori mai rapid la o durabilitate mărită a pânzei 
de ferăstrău. Generaţia noastră nouă de pânze de 
ferăstrău impresionează totodată în combinaţie cu 
productivitatea maximă la tăiere şi calitatea perfectă 
a tăieturii.

Mai multă securitate, mai mult confort
Pana de ghidare rezemată elastic iese în faţa pânzei 
de ferăstrău, împiedică înţepenirea şi simplifică 
repoziţionarea în rosturile de tăiere existente.

Tăieri perfecte pentru mai puţine 
prelucrări ulterioare
Cu protecţia ataşabilă împotriva 
aşchiilor în combinaţie cu şina de 
ghidare, tăierea reuşeşte chiar pe 
ambele părţi aproape fără desprin-
deri de aşchii.

Rezultate perfecte
Pânzele de ferăstrău adaptate perfect la fe-
răstraiele noastre circulare, asigură, datorită 
combinaţiei dintre lăţimea de tăiere redusă, 
formele danturilor şi dinţii de ferăstrău din 
carburi, o putere de aşchiere şi o durabilitate 
mai mare – la o calitate perfectă şi constantă 
a tăierii.

Ferăstrăul circular  
cu acumulator.
Cu sistem KickbackStop 
inedit.

Sistemul KickbackStop montat reduce pericolul de rănire din ca-
uza reculului la tăierea cu ferăstrăul sau la pătrunderea în piesă. 
Acesta opreşte instantaneu pânza de ferăstrău de la TSC 55 K. 
Complet fără înlocuire şi costuri suplimentare, ferăstrăul este din 
nou pregătit de utilizare imediat după declanşare.

Informaţii suplimentare referitoare la tehnologia KickbackStop sunt disponibile la pagina 46
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Pentru rezultate de lucru de mare calitate: 
Cei ce doresc tăieri fără desprinderi de 
material, lucrează cu şina de ghidare.  
Fixat cu saboţii de ghidaj reglabili fără 
scule, ferăstrăul TS 75 se deplasează  
pe aceasta complet fără joc.

Pana de despicat este rezemată elastic şi se retrage automat în carcasă  
la aşezarea pe piesă. După ce maşina a penetrat piesa, pana de despicat  
se deplasează în canalul ferăstrăului şi asigură pânza de ferăstrău 
 împotriva înţepenirii. Cu alte cuvinte, pana de despicat este întotdeauna  
la ferăstrău şi asigură o siguranţă permanentă.

Tăieri precise cu intrare directă  
în materiale cu grosimea de până 
la 75 mm.

Calitate maximă a tăierii Penetrare sigură şi curată

Ferastrau circular

Fără abateri de la linie. Cu precizie milimetrică şi fără desprinderi de aşchii. Taie cu forţa necesară 
fiecărui tip de material şi, totuşi, au o greutate redusă şi sunt uşor de manevrat. Şi cu motor triplu 
rezemat, inclusiv blocul electronic MMC, pentru o durată de viaţă utilă remarcabilă. Ferăstrăul TS 75 
reuneşte multă forţă şi manevrabilitate uşoară într-o maşină compactă.

Un ferastrau robust cu profunzime.

Taiere si oscilare

Ferăstrăul circular cu adâncimea de tăiere  
de 75 mm.

TS 75 

Pânze de ferăstrău circular  
începând cu pagina
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Ferăstraie circulare | Tăiere şi oscilare

Taierea canalelor in blaturi de bucatarie

Taierea usilor la lungime

Taierea placilor aglomerate (din aschii de lemn) la dimensiuni

Taierea usilor de intrare in casa la dimensiune, cu grosimi de pana la 75 mm

Goluri pentru lumină pentru piese din sticlă

Decupați podele vechi din lemn

Tivire şi tăiere la lungime a grinzilor

Utilizări

Tăierea cu ferăstrăul a plăcilor furniruite sau cu strat de acoperire din plastic

Potrivit
Extrem de potrivit

Date tehnice TS 55 F TSC 55 K TS 75

Putere consumată (W) 1.200 – 1.600

Tensiunea acumulatorului (V) – 18/36 –

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 2.000 – 5.800 2.650 – 3.800/5.200 1.350 – 4.400

Ø pânză de ferăstrău (mm) 160 160 210

Domeniu unghiular (°) –1 – 47 –1 – 47 0 – 47

Adâncime de tăiere (mm) 0 – 55 0 – 55 0 – 75

Adâncime tăiere 45° (mm) 43 43 55

Ø racord aspirator (mm) 27/36 27/36 27/36

Capacitate acumulator (Ah) – 5,2 –

Masa (kg) 4,5 – 6,2

Masa 1x18V/2x18V (kg) – 4,6/5,3 –

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

TS 55 F Toate variantele: pânză de ferăstrău WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, protectie impotriva aschiilor, 
fereastra indicatoare; vizor, cheie hexagonală tubulară cu cap deschis, 5,  Systainer  SYS3 M 337  

TS 55 FEBQ-Plus 2.505,00
2.980,95 576703

TS 55 FEBQ-Plus-FS
sina de ghidare FS 1400/2

2.988,00
3.555,72 577010

TSC 55 K Toate variantele: pânză de ferăstrău WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, protectie impotriva aschiilor,  
fereastra indicatoare; vizor, sac colector de rumegus, cheie hexagonală tubulară cu cap deschis, 5, 
 Systainer  SYS3 M 437

 

TSC 55 KEB-Basic
fara acumulator, fara incarcator

2.647,00
3.149,93 576712

TSC 55 5,2 KEBI-Plus/XL
2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x încărcător rapid TCL 6

4.075,00
4.849,25 576714

TSC 55 5,2 KEBI-Plus/XL-FS
2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x încărcător rapid TCL 6, sina de ghidare FS 1400/2

4.558,00
5.424,02 577006

TS 75 Toate variantele: pânză de ferăstrău WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36, limitator de recul FS-RSP, 
protectie impotriva aschiilor, cheie hexagonală tubulară cu cap deschis, 5,  Systainer  SYS 5 TL  

TS 75 EBQ-Plus 3.713,00
4.418,47 561436

TS 75 EBQ-Plus-FS
sina de ghidare FS 1400/2

4.196,00
4.993,24 561512

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Ferăstraie circulare | Tăiere şi oscilare

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Limitator paralel
Toate variantele: ghidaj paralel, ghidaj pe ambele parti, poate fi utilizat si ca extensie de masa,  
lăţime max. piesă 100 mm

PA-TS 55
pentru TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K

246,00
292,74 491469

PA-TS 75
pentru TS 75

281,00
334,39 492243

Capac ABSA-TS 55
pentru TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K, poate fi utilizat si ca set de imbinare falsa, protectie pentru 
aspirarea imbunatatita a prafului, lăţime rost interfuncţional TS 55 15 – 46 mm

243,00
289,17 491750

Protectie impotriva aschiilor
Toate variantele: poate fi utilizat cu sau fara sina de ghidare, pentru taieri cu desprinderi de aschii in jos,  
in partea din dreapta a panzei de ferastrau, conţinut pachet 5 Unit

SP-TS 55 R/5
pentru TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K

74,00
88,06 499011

SP-TS 55/5
pentru TS 55, TS 75

74,00
88,06 491473

Opritor antirecul FS-RSP
pentru TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, 
poate fi utilizat si ca opritor de ghidare, utilizat ca pozitie de oprire in fata si in spate pe sina de ghidare FS/2

86,00
102,34 491582

Sine de ghidare
de la pagina 59

Tehnologie pentru acumulatori şi de încărcare
de la pagina 28

Sac colector de rumegus SB-TSC
pentru TSC 55, TSC 55 K, HKC 55, se stange pentru transport cu economie de spatiu, pentru toate tipurile  
de lemn, cu capac

177,00
210,63 500393

Panze de ferastrau
de la pagina 76

Acum tăiaţi şi mai bine.
Cu un sistem.

Ceea ce se impune deja ca aparat individual, entuziasmează în sistem.  
Fie că este vorba de şina de ghidare, limitatorul unghiular, limitatorul  
paralel, masa multifuncţională sau racordul facil la aspirator. Totul se  
potriveşte şi vă optimizează munca.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 316

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Versatilitate pentru construcţii din lemn –  
şi cu acumulator.

Sistemul cu ferăstrău de retezat pentru mai multă autonomie reuneşte precizia şi eficienţa cu uşurinţa  
în utilizare, ergonomia optimizată şi manevrarea simplă. Caracteristicile distinctive, de exemplu, reglarea 
adâncimii de tăiere cu funcţia de intrare directă în material, comanda de la distanţă a capotei pendulante, 
pana de ghidare şi schimbarea pânzei de ferăstrău cu  FastFix asigură cele mai bune condiţii de lucru.  
Iar şina de retezare FSK asigură tăieri exacte, perfect reproductibile.

Ferăstrău circular 
manual

Ferăstraie circulare 
manuale cu acumulatori

Varianta cu cablu. Pentru tăieri longitudi-
nale şi transversale la grosimi de până la 
55 mm ale materialului. Motorul puternic 
de 1.200 W, cu bloc electronic de putere, 
asigură o forţă constantă la tăiere.

Mobilitate şi autonomie în fiecare poziţie cu motorul 
 EC-TEC fără perii combinat cu acumulatorul Litiu-Ion 
18 V puternic pentru o putere maximă de aşchiere. 
Pentru tăieri longitudinale şi transversale la grosimi 
de până la 55 mm ale materialului.

Ferăstraiele circulare manuale cu adâncimea  
de tăiere de 55 mm.

HK 55 

HKC 55 

Pânze de ferăstrău circular 
începând cu pagina

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth®  
sunt disponibile la pagina 29

Motor  EC-TEC  
fără perii
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Ferăstraie circulare manuale | Tăiere şi oscilare

Pana de ghidare permite tăierea 
fără impedimente, fără tensionări 
şi, implicit, fără riscuri. Deoarece 
este integrată în capota pendulantă 
rezemată elastic, sunt posibile fără 
impedimente şi fără riscuri şi tăieri 
cu penetrare.

Pentru o vedere liberă asupra pânzei 
de ferăstrău, capota pendulară poate 
fi mişcată de la mânerul din faţă 
spre înapoi, eliberându-se astfel 
pânza de ferăstrău. Iar mâinile ră-
mân astfel întotdeauna la o distanţă 
sigură de pânza de ferăstrău.

Lucru exact şi la tăieri pentru îmbi-
nare pe colţ până la 50°. La tăierea 
în combinaţie cu şina de ghidare 
şi de retezare, marginea reperului 
trasat rămâne şi la tăierea înclinată 
întotdeauna aceeaşi.

Perfect reproductibilă

Pană de ghidare pentru un nivel 
înalt de siguranţă

Reper trasat = tăiere

Sistemul de comandă de la distanţă 
al capotei pendulare

Perfect reproductibilă.
Şina de retezare FSK.

HK 55, HKC 55 şi HK 85 se pot cupla extrem de simplu cu şina  
de retezare FSK, care este disponibilă cu trei lungimi. Astfel, 
 dintr-o singură mişcare se obţine un sistem cu ferăstrău  
de retezat, mobil şi uşor manevrabil, pentru tăieri de retezare  
rapide şi la unghiuri exacte.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 59

Executare rapidă, la unghi precis  
şi mobilă a tăierilor de retezare  
cu şina de retezare FSK.
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De la ferăstrăul circular la freza 
de caneluri

Reper trasat = tăiere

Cu setul de conversie constructivă 
freză reglabilă de caneluri, mode-
lul HK 85 versatil se transformă 
în freză de caneluri pentru cane-
luri transversale şi longitudinale 
şi, implicit, într-un accesoriu de 
lucru bun la toate. Pentru caneluri 
cu o lăţime de la 16 mm până la 
25 mm şi o adâncime între 0 şi 
35 mm.

Lucru exact şi la tăieri pentru îmbinare pe colţ până la 60°. La tăierea  
în combinaţie cu şina de ghidare şi de retezare, marginea reperului trasat 
rămâne şi la tăierea înclinată întotdeauna aceeaşi.

Fie că realizăm tăieri la lungime în lemn masiv, lucrări de îmbinare, tăiere pe dimensiune a scândurilor 
de pardoseală, grinzilor din lemn sau scândurilor, tăieri de cepuri sau tăieri pe dimensiune a materia-
lelor din plăci de orice tip – aparatul robust HK 85 cu o putere de 1.900 W este combinaţia ideală dintre 
putere şi confort cu numeroase detalii de echipare şi accesorii inedite. Manevrare sigură şi confortabilă 
datorită reglării adâncimii de tăiere cu funcţie de pătrundere în material, sistemului de comandă de la 
distanţă a capotei pendulare şi penei de ghidare.

Meşterul bun la toate pentru construcţii din lemn.

Taiere si oscilare

Ferăstrăul circular manual cu adâncimea de tăiere 
de 85 mm.

HK 85 
Ferăstrăul circular manual 
 puternic cu adâncimea de tăiere 
de 85 mm.

Ferăstrău circular manual

Pânze de ferăstrău circular 
începând cu pagina
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Date tehnice HK 55 HKC 55 HK 85

Putere consumată (W) 1.200 – 1.900

Tensiunea acumulatorului (V) – 18 –

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 2.000 – 5.400 4.500 3.500

Ø pânză de ferăstrău (mm) 160 160 230

Domeniu unghiular (°) 0 – 50 0 – 50 0 – 60

Adâncime de tăiere 0°; 90° (mm) 0 – 55 0 – 55 0 – 86

Adâncimea tăiere la 45°/50° (mm) 42/38 42/38 –

Adâncime de tăiere 45°/60° (mm) – – 62/47

Ø racord aspirator (mm) 27/36 27/36 27/36

Capacitate acumulator (Ah) – 5,2 –

Masa (kg) 4,4 – 6,8

Masa cu acumulator (kg) – 4,1 –

Ferăstraie circulare manuale | Tăiere şi oscilare

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

HK 55 Toate variantele: pânză de ferăstrău WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18, cheie hexagonală tubulară  
cu cap deschis, 5,  Systainer  SYS3 M 337  

HK 55 EBQ-Plus 1.913,00
2.276,47 576121

HK 55 EBQ-Plus-FS
sina de ghidare FS 1400/2

2.396,00
2.851,24 576126

HK 55 EBQ-Plus-FSK 420
şină de retezare FSK 420

2.779,00
3.307,01 576131

HKC 55 Toate variantele: pânză de ferăstrău WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18, cheie hexagonală tubulară  
cu cap deschis, 5,  Systainer  SYS3 M 337  

HKC 55 EB-Basic
fara acumulator, fara incarcator

1.867,00
2.221,73 576163

HKC 55 5,2 EBI-Plus-SCA
2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid SCA 8

3.346,00
3.981,74 576165

HKC 55 5,2 EBI-Set-FSK 420
2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid SCA 8, şină de retezare FSK 420

4.213,00
5.013,47 576169

HK 85 Toate variantele: pânză de ferăstrău WOOD STANDARD HW 230x2,5x30 W24, limitator paralel,  
cheie hexagonală tubulară cu cap deschis, 5,  Systainer  SYS3 M 437  

HK 85 EB-Plus 3.208,00
3.817,52 576147

HK 85 EB-Plus-FS
sina de ghidare FS 1400/2

3.691,00
4.392,29 576138

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Taiere si oscilare

Tăiere la lungime astereală de acoperiş

Tăiere pe dimensiune scânduri

Tăiere cu ferăstrăul materiale pentru plăci

Iniţiere tăiere cepuri la grindă

Separare grinzi

Îngustare grinzi din lemn şi căpriori

Tăiere pe dimensiune a elementelor tip sandwich

Utilizări

Potrivit
Extrem de potrivit

Şină de retezare
Toate variantele: pentru HKC 55, HK 55, HK 85, cleme de fixare FSZ 120  

FSK 250
lungime de tăiere 250 mm, domeniu unghiular -45 – +60°, masa 0,98 kg

751,00
893,69 769941

FSK 420
lungime de tăiere 420 mm, domeniu unghiular -60 – +60°, masa 1,26 kg

867,00
1.031,73 769942

FSK 670
lungime de tăiere 670 mm, domeniu unghiular -60 – +60°, masa 1,63 kg

982,00
1.168,58 769943

Geanta/sac/husa
Toate variantele: geantă de transport cu curea de umăr  

FSK420-BAG
pentru FSK 250, FSK 420

284,00
337,96 200160

FSK670-BAG
pentru FSK 670

342,00
406,98 200161

Opritor antirecul FS-RSP
pentru TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, 
poate fi utilizat si ca opritor de ghidare, utilizat ca pozitie de oprire in fata si in spate pe sina de ghidare FS/2

86,00
102,34 491582

Limitator paralel  

PA-HKC 55
pentru HKC 55, HK 55, poate fi utilizat si ca extensie de masa, ghidaj paralel, ghidaj pe ambele parti

238,00
283,22 576912

PA-HK 85
pentru HK 85, poate fi utilizat si ca extensie de masa, ghidaj paralel, ghidaj pe ambele parti

278,00
330,82 576911

PA-A-HK 85
pentru HK 85, limitator paralel cotit, ghidat pe ambele părţi

451,00
536,69 574670

Dispozitiv de canelare VN-HK85 130X16-25
pentru HK 85, pentru frezarea de caneluri transversale şi longitudinale; adâncimea de frezare şi lăţimea  
de frezare reglabile între 0 – 35 mm, respectiv 16 – 25 mm, plăcuţe amovibile HW-WP 14x14x2, freză reglabilă 
de caneluri Ø 130 x 16-25 mm, capotă de protecţie (fixă), capotă de protecţie (mobilă), flansa de prindere, 
contraflanşă, şaibe de distanţare,  Systainer  SYS3 M 137, Ø racord aspirator 36 mm, masa 0,9 kg

2.713,00
3.228,47 576803

Lame reversibile HW-WP 14x14x2/12
pentru freza reglabilă de caneluri HK 85, dimensiuni (L x l x H) 14 x 14 x 2 mm, conţinut pachet 12 Unit

337,00
401,03 574671

Sine de ghidare
de la pagina 59  

Tehnologie pentru acumulatori şi de încărcare
de la pagina 28  

Sac colector de rumegus SB-TSC
pentru TSC 55, TSC 55 K, HKC 55, se stange pentru transport cu economie de spatiu, pentru toate tipurile  
de lemn, cu capac

177,00
210,63 500393

Panze de ferastrau
de la pagina 76  

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.
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Şina de ghidare FS.

Şina de retezare FSK.

Ghidare sigură, perfect dreaptă a maşinii.

Tăieri de retezare rapide, ghidate şi la unghi exact.

Îmbinare confortabilă Fără desprinderi de material

Sistemul limitator Închizător rapid Funcţie de retragere
Bolţurile de fixare solide şi limitatorul reglabil permit 
tăieri în unghi repetabile exact între -60° şi +60°. 
Pentru un lucru uşor, cele mai uzuale reglaje unghiu-
lare se fixează în şină.

Ferăstraiele circulare manuale se pot cupa şi decupla 
dintr-o mişcare cu şina de retezare. Fie că doriţi  
să tăiaţi cu ferăstrăul cu ghidaj sau cu mâna liberă.

Pentru a fi permanent gata de 
funcţionare, şina de retezare  
dispune de un opritor reglabil  
şi de un opritor elastic integrat, 
care readuce ferăstraiele în  
poziţia iniţială.

Gulerul din cauciuc poziţionat direct la linia trasată 
funcţionează ca o protecţie împotriva aşchiilor şi 
previne desprinderea aşchiilor pe margini – chiar 
şi în cazul tăierilor în unghi.

Piesa de legătură autoorientativă permite cuplarea 
dreaptă, rapidă şi confortabilă a şinelor de ghidare. 
Pentru tăieri lungi şi drepte.

Precizie în fiecare unghi
Limitatorul unghiular pentru şina 
de ghidare – pentru tăieri unghiu-
lare precise şi rapide. Pot fi reglate 
reproductibil şi cu precizie înaltă 
unghiuri de la -60° până la +60°.

NOU
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KAPEX KS 60

Pânze de ferăstrău circular 
începând cu pagina

KAPEX KSC 60

Rezultate precise, diversitate de aplicaţii  
şi mobilitate – combinate perfect.
Ferăstraiele circulare staţionare cu sanie de glisare 
KAPEX compacte cu 60 mm adâncime de tăiere.

Ferăstraiele circulare staţionare cu sanie de glisare KAPEX KS 60 şi KSC 60 realizează tăieri de retezare 
de înaltă precizie – şi asta pentru o diversitate enormă de aplicaţii datorită unghiurilor de îmbinare  
pe ambele părţi până la 60 de grade şi unghiurilor de înclinare pe ambele părţi până la 47 de grade.  
Sania cu ghidaj paralel, dublu rezemată, asigură totodată un ghidaj exact, fără frecare, al pânzei de 
 ferăstrău: Ca urmare, fiecare tăiere reuşeşte perfect, complet fără clătinare sau smucire.

Ferastrau circular stationar  
cu sanie de glisare

Renunţaţi la tot ceea ce este de prisos la montaj. 
De exemplu, la fiecare gram din greutate. Acesta se 
evidenţiază datorită mânerelor de transport dispuse 
ergonomic, înfăşurătorului de cablu şi siguranţei 
pentru transport.

Cu putere maximă din acumulator: Motorul  EC-TEC 
fără perii în combinaţie cu sistemul cu acumulator 
dublu asigură o durabilitate aproape infinită.

Ferăstrău circular 
staţionar cu sanie de 
glisare cu acumulator

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth®  
sunt disponibile la pagina 29

NOU

Motor  EC-TEC  
fără perii
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Accesorii inteligente:
Economie de timp,  
fără erori.
Echerul cu talpă pentru măsurarea rapidă a colţurilor 
interioare şi exterioare şi transferarea ulterioară simplă 
şi exactă la ferăstrău.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 65

Cu suport dublu pe bile: Sania cu ghidaj 
paralel  Festool asigură ghidarea sigură 
şi fără sincope a pânzei de ferăstrău şi 
oferă o precizie maximă – complet fără 
clătinare sau smucire.

Cea mai înaltă precizie

Vizibilitate optima asupra trasajului
Sistemul de iluminare cu LED-uri transmite umbra 
proiectată a pânzei de ferăstrău ca afişaj exact al liniilor 
de tăiere pe material.

Mobilitate nelimitată
Mânere de transport dispuse ergonomic, 
 înfăşurător de cablu şi siguranţă pentru 
 transport. Construcţie extrem de compactă, 
datorită barelor de ghidaj cu închidere  
coplanară şi greutate redusă. Putere maximă, durabilitate aproape infinită

Nicio diferenţă sesizabilă – datorită combinaţiei dintre 
motorul  EC-TEC fără perii şi sistemul cu acumulator dublu 
(2 x 18 V), KSC 60 este la fel de puternic ca o maşină legată  
la reţea şi asigură maximum de mobilitate.
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KAPEX KS 120 

Pânze de ferăstrău circular 
începând cu pagina

Calitate pana in cel mai mic detaliu.

Compact, uşor, deosebit de confortabil şi incredibil de versatil. Pentru lucrări de precizie în ateliere sau 
unităţi de asamblare. Cu bucşe sferice pe ambele părţi, care menţin sania cu precizie dublă pe traseu 
prin coloane extra-dimensionate.

Ferastrau circular 
stationar cu sanie  
de glisare

Cu ghidare cu două linii laser pentru mar-
care exactă, reglaj fin confortabil pentru 
reglarea cu precizie milimetrică a unghiului 
pânzei de ferăstrău şi poziţie de retezare 
specială integrată pentru adâncimi de 
tăiere de până la max. 120 mm.

Şi mai mult confort
Ferăstrăul KS 120 este dotat cu un sistem de 
reglaj fin pentru reglarea cu precizie milime-
trică a unghiului de tăiere. Ca toate elementele 
de operare importante, acesta poate fi reglat 
confortabil şi rapid din faţă.

Calitate până în cel mai mic 
detaliu
Ferăstrăul KS 120 dispune de  
un sistem de ghidare cu două  
linii laser pentru marcarea  
exactă a tăierii de ferăstrău.

Extra dimensionat şi dublu rezemat  
pe rulmenţi cu bile
Ghidajul pe coloană dublă  Festool garantează 
o ghidare sigură şi fără sincope a pânzei  
de ferăstrău şi asigură o precizie maximă.

Ferăstrăul circular staţionar cu sanie de glisare 
KAPEX cu până la 120 mm adâncime de tăiere.
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Utilizări

Taierea canalelor la adancimea specificata

Taierea profilelor de aluminiu si alte metale neferoase

Taierea sipcilor de bordura si a corniselor cu inaltime de pana la 120 mm

Taierea sipcilor de bordura de-a lungul bisectoarei

Retezarea grinzilor şi a scândurilor cu grosimea de până la 60 mm

Retezarea grinzilor şi riglelor din lemn cu grosimea de până la 88 mm

Potrivit
Extrem de potrivit

Şi mai multă mobilitate  
cu scheletul inferior:
Potrivit pentru toate modelele KAPEX.

Masa de lucru cu pneuri din cauciuc aduce toate modelele KAPEX la o înălţime de lucru care 
menajează spatele şi se instalează rapid şi simplu cu ajutorul mecanismului de rabatare 
inteligent. Opritoarele de retezare suplimentare fac posibil lucrul precis cu braţul în consolă, 
la o lungime de tăiere de până la 2,4 m.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 64

Date tehnice KS 60 KSC 60 KS 120

Putere consumată (W) 1.200 – 1.600

Tensiunea acumulatorului (V) – 18/36 –

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 1.300 – 3.500 1.300 – 1.800/3.500 1.400 – 3.400

Ø pânză de ferăstrău (mm) 216 216 260

Adâncime de tăiere 90°/90° (mm) 305 x 60 305 x 60 305 x 88

Adâncime de tăiere 45°/90° (mm) 215 x 60 215 x 60 215 x 88

Adâncime specială de tăiere 90°/90° (mm) – – 60 x 120

Adâncime de tăiere 45°/45° (stânga) (mm) 215 x 40 215 x 40 215 x 55

Profil coroană tăiere diagonală la 45°/90° (mm) – – 168

Unghi de înclinare (°) 47/46 47/46 47/47

Unghi de tăiere (°) 60/60 60/60 50/60

Ø racord aspirator (mm) 27/36 27/36 27/36

Capacitate acumulator (Ah) – 5,2 –

Masa (kg) 17,8 – 23,1

Masa 1x18V/2x18V (kg) – 17,1/18,5 –

Tăierea panourilor, parchetului laminat şi şipcilor

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Accesorii pentru ferăstrăul circular staţionar cu sanie de glisare KS 60 şi KSC 60 Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Suport de frezare cu scala
Toate variantele: pentru KS 60, KSC 60, pentru utilizare în combinatie cu scheletul inferior  Festool  
UG-KAPEX KS 60, opritor reglabil, rigla telescopica culisanta, piedestal pliabil si cutie de transport,  
scala de masurare, lungime braţ (fără telescop) 1.480 mm, lungime max. colă 2.400 mm

 

KA-UG-KS 60-L
masa 4,6 kg

1.191,00
1.417,29 201907

KA-UG-KS 60-R
masa 4,6 kg

1.191,00
1.417,29 201908

KA-UG-KS 60-R/L
constă din suportul de frezare cu scală KA-UG-L şi suportul de frezare cu scală KA-UG-R

2.380,00
2.832,20 201909

Cadru adaptor UG-AD-KS 60
pentru KS 60, KSC 60, Placa adaptorului inclusiv suportul de pânze de ferastrau pentru fixarea KS 60  
pe scheletul inferior UG-KAPEX KS 60

583,00
693,77 202056

Masa de lucru cu pneuri din cauciuc
Toate variantele: pentru KS 60, KSC 60, rabatare simpla pentru transport, înălţime de lucru 900 mm  

UG-KS 60
masa 13 kg

1.951,00
2.321,69 200129

UG-KA-KS 60 Set
(suporti de frezare cu scala KA-UG-R si KA-UG-L inclusi), masa de lucru cu pneuri din cauciuc,  
opritorul de retezare KA-UG- KS R/L, masa 21 kg

4.330,00
5.152,70 202055

Inaltare A- SYS-KS 60
pentru KS 60, KSC 60, Picioare intermediare pentru inaltarea KS 60 la înaltimea unui sistem  Systainer 1 T-LOC 
si Classic, Înălţimea mesei= Systainer: piesele lungi pot fi rezemate fără probleme pe sol în timpul lucrului, 
pentru post-echiparea KS 60, deja inclus în pachetul de livrare al variantelor de seturi KS 60

162,00
192,78 500121

Lumină concentrată SL-KS 60
pentru KS 60, Lumina concentrata cu LED pentru afisajul exact al liniilor de taiere si vizibilitate optima asupra 
trasajului, pentru post-echiparea KS 60, deja inclus în pachetul de livrare al variantelor de seturi KS 60

272,00
323,68 500120

Sac colector de rumegus SB-KSC
pentru KSC 60, asigură un mediu de lucru fără praf, cu mobilitate maximă

199,00
236,81 577173

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

KS 60 Toate variantele: pânză de ferăstrău WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, cleme de fixare FSZ 120, 
cheie hexagonală tubulară cu cap deschis, 6  

KS 60 E 3.550,00
4.224,50 561683

KS 60 E-Set
Lumină cu LED-uri concentrată, echer cu talpă, înălţare

4.111,00
4.892,09 561728

KS 60 E-UG-Set/XL
Lumină cu LED-uri concentrată, echer cu talpă, înălţare, masa de lucru cu pneuri din cauciuc,  
opritorul de retezare KA-UG- KS R/L

8.440,00
10.043,60 574789

KSC 60 Toate variantele: pânză de ferăstrău WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, cleme de fixare FSZ 120, 
 Lumină cu LED-uri concentrată, echer cu talpă, înălţare, sac colector de rumegus, cheie hexagonală 
 tubulară cu cap deschis, 6

 

KSC 60 EB-Basic 4.335,00
5.158,65 576847

KSC 60 EB 5,2 I-Plus
setul de energie  SYS 18V 2x5,2/TCL 6 DUO

5.830,00
6.937,70 577174

KSC 60 EB 5,2 I-UG-Set
setul de energie  SYS 18V 2x5,2/TCL 6 DUO, masa de lucru cu pneuri din cauciuc, opritorul de retezare 
 KA-UG- KS R/L

10.160,00
12.090,40 577178

KS 120 Toate variantele: pânză de ferăstrău WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60, echer cu talpă,  
clema de fixare a piesei de lucru, cheie hexagonală tubulară cu cap deschis, 6  

KS 120 REB 6.875,00
8.181,25 575302

KS 120 REB-Set-UG
masa de lucru cu pneuri din cauciuc, suport de frezare cu scală KA-UG-R/L, opritor reglabil, rigla telescopica 
culisanta, piedestal pliabil si cutie de transport

11.205,00
13.333,95 575313

KS 120 REB-Set-MFT
MFT KAPEX – masa multifunctionala MFT cu blat perforat, pentru KAPEX, limitator unghiular pentru  
muluri coroană AB-KA-UG, suport de frezare cu scală KA-UG-R/L, set pentru prindere, opritor reglabil,  
rigla telescopica culisanta, piedestal pliabil si cutie de transport

11.820,00
14.065,80 576663
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Accesorii pentru ferăstrăul circular staţionar cu sanie de glisare KAPEX KS 120 Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Masa multifunctionala MFT KAPEX
utilizat ca un cadru de baza pentru KAPEX, kit pentru prindere SZ-KS necesare pentru fixare, masa cu blat 
perforat si picioare rabatabile, dimensiuni masă 869 x 581 mm, înălţime de lucru/cu picioare rabatabile 
180 mm, înălţime de lucru cu picioare 790 mm, sarcină maximă 120 kg, masa 19 kg

1.989,00
2.366,91 495465

Opritor reglabil KA-AR
pentru CS 50, CS 70, pentru suportul de frezare cu scală KA-KS 120-L şi suportul de frezare cu scală 
 KA-KS 120-R, pentru pozitionarea pieselor de prelucrat pe suportul de frezare cu scala CS 70 KA,  
Basis KA 100/200 si KA- KS L/R

176,00
209,44 488560

Limitator unghiular AB-KS 120
pentru KS 120, KS 88, opritor pentru pozitionarea mulurilor coroana la un anumit unghi, utilizat si pentru 
fixarea extensiei de masa KA-KS, compatibil numai extensia de masa KA-KS, opritor cu extensie de masa

359,00
427,21 494369

Terminal/clema KL-KS 120
pentru KS 120, KS 88, poate fi utilizat pe partea stanga sau dreapta, clema de fixare a piesei de lucru pentru 
pastrarea pozitiei piesei in timpul lucrului, inclus odata cu KS 120 si KS 88, înălţime maximă a piesei 120 mm

263,00
312,97 494391

Accesorii pentru ferăstrăul circular staţionar cu sanie de glisare KAPEX KS 120 Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Suport de frezare cu scala
Toate variantele: pentru KS 120, KS 88, pentru utilizare în combinaţie cu scheletul inferior  Festool  
UG-KAPEX KS 120, scala de masurare, opritor reglabil, rigla telescopica culisanta, piedestal pliabil  
si cutie de transport, lungime braţ (fără telescop) 1.480 mm, lungime max. colă 2.400 mm

 

KA-UG-KS 120-L
masa 4,6 kg

1.191,00
1.417,29 497353

KA-UG-KS 120-R
masa 4,6 kg

1.191,00
1.417,29 497352

KA-UG-KS 120-R/L
constă din suportul de frezare cu scală KA-UG-L şi suportul de frezare cu scală KA-UG-R

2.380,00
2.832,20 497514

Limitator unghiular AB-KA-UG/2
pentru KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60, opritor pentru pozitionarea mulurilor coroana la un anumit unghi,  
compatibil numai cu opritorul de retezare pentru batiu interior KA-UG, conţinut pachet 2 Unit

502,00
597,38 203356

Masa de lucru cu pneuri din cauciuc
Toate variantele: pentru KS 120, KS 88, rabatare simpla pentru transport, role de transport,  
înălţime de lucru 900 mm

 

UG-KAPEX KS 120
masa 10,1 kg

1.951,00
2.321,69 497351

UG-KA-KS 120-Set
masa de lucru cu pneuri din cauciuc, suport de frezare cu scală KA-UG-R/L, masa 21 kg

4.330,00
5.152,70 497354

Kit pentru prindere SZ-KS
pentru KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60, pentru înşurubarea fermă a KS pe masa multifuncţională

75,00
89,25 494693

Raportor cu brat mobil SM-KS
pentru KS 60, KSC 60, KS 120, raportor cu brat mobil pentru transferarea unghiurilor la o taiere transversala 
cu un ferastrau circular, pentru unghiuri interioare si exterioare, bisectoarea este generata automat, nu sunt 
necesare calcule

434,00
516,46 200127

Tehnologie pentru acumulatori şi de încărcare
de la pagina 28  

Panze de ferastrau
de la pagina 76  

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Alte accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.
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Acum este foarte uşor să tai cu precizie: măsori şi transferi unghiul, tai întotdeauna la  bisectoarea 
unghiului, fără calcule, şi ai terminat. Sistemul de limitatori, care se deplasează simetric de pe 
 SYMMETRIC SYM 70, simplifică considerabil modul de lucru. Astfel, pot fi realizate cu uşurinţă unghiuri 
exterioare de până la 60° şi unghiuri interioare de până la 68°.

Cea mai usoara debitare a lemnului cu sectiune mica.

Date tehnice SYM 70

Putere consumată (W) 1.150

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 2.700 – 5.200

Ø pânză de ferăstrău (mm) 216

Unghi interior (°) 0 – 68

Unghi exterior (°) 0 – 60

Înălţime max. baretă (mm) 70

Lăţime max. baretă (mm) 80

Ø racord aspirator (mm) 27/36

Masa (kg) 9,6

Pânze de ferăstrău circular 
începând cu pagina

  SYMMETRIC SYM 70
Ferastrau circular stationar

Ferăstrăul circular staţionar  SYMMETRIC.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Ferăstrău circular staţionar | Tăiere şi oscilare

Mai simplu de atât nu se poate – 
unghiul este măsurat la perete sau 
la decupaj cu echerul reglabil, este 
transferat la sistemul de limitatori, 
iar apoi se poate tăia cu ferăstrăul.

Pentru ca unghiul reglat să nu se 
modifice pe parcursul lucrului, făl-
cile opritoare de la  SYMMETRIC pot 
fi fixate prin strângere. Indiferent 
dacă unghiul interior este de până 
la 68° sau unghiul exterior este de 
până la 60°, aici totul rămâne în 
poziţia corectă.

Picioarele de sprijin suplimentare ridică masa de lucru 
a aparatului SYM 70 exact la înălţimea unui  Systainer³ M 112 
sau  SYS 1 T-LOC. Acesta poate fi folosit astfel ca masă de 
lucru, iar piesele lungi vor fi rezemate fără riscuri.

Tăiere cu ferăstrăul, fără calcule Susţinere fermă

Accesorii inteligente

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Blat de masa inserat TE-SYM 70
pentru SYM 70, conţinut pachet 3 Unit

110,00
130,90 491054

Opritor suplimentar ZA-SYM 70 E
pentru SYM 70, pentru taierea cu degajare a benzilor subtiri, conţinut pachet 2 Unit

244,00
290,36 491886

Echer reglabil SM-SYM 70
pentru SYM 70

157,00
186,83 491053

Inaltare EH- SYS-SYM 70
pentru SYM 70, picioare intermediare pentru inaltarea SYM 70 la înălţimea unui sistem  Systainer 1 T-LOC  
şi Classic, înălţimea mesei =  Systainer: piesele lungi pot fi rezemate fără probleme pe sol în timpul lucrului, 
inclus deja în pachetul de livrare al SYM 70 RE (pentru echiparea ulterioară a SYM 70 E)

154,00
183,26 203425

Panze de ferastrau
de la pagina 76

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

SYM 70  

SYM 70 RE
pânză de ferăstrău WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48, echer reglabil, Inaltare EH- SYS-SYM 70,  
clema de fixare a piesei de lucru, cheie hexagonală tubulară cu cap deschis, 5

4.259,00
5.068,21 574927
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Degetele dumneavoastră ‒ de nepreţuit!
Ferăstrăul circular cu masă TKS 80 şi cu tehnologie 
 SawStop AIM.

Tăierea cu ferăstrăul face parte din ziua dumneavoastră obişnuită de lucru. Pentru dumneavoastră 
sunt importante precizia ridicată şi rezultatele impecabile ale tăierii. Şi în cazul pieselor mari acordaţi 
atenţie unei calităţi impecabile. Pentru exigenţele dumneavoastră am elaborat ferăstrăul potrivit – noul 
ferăstrău circular cu masă TKS 80. Şi cel mai important: datorită tehnologiei  SawStop AIM inteligente 
nu mai trebuie să vă faceţi griji pentru degetele dumneavoastră. În timp ce vă concentraţi asupra lucră-
rii dumneavoastră, noi protejăm sculele dumneavoastră cele mai valoroase – degetele dumneavoastră.

Ferăstrău circular cu masă
TKS 80 
Sistemul de senzori sensibil de la tehnologia  SawStop AIM 
integrată asigură o tăiere fără riscuri.

Pânze de ferăstrău circular 
începând cu pagina
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BG BAU acordă premiul EuroTest pentru reali-
zări remarcabile în domeniul protecţiei muncii  
şi sănătăţii − 2019 şi companiei  Festool.

Tehnologia  SawStop AIM
Reduce riscul de rănire gravă prin tăiere.

La  Festool, calitatea net superioară a produselor şi prote-
jarea sănătăţii dumneavoastră sunt doi factori motivatori 
importanţi din cadrul proceselor de proiectare. Sub aceste 
criterii verificăm toate inovaţiile şi evaluăm utilizarea noilor 
tehnologii pentru a ne asigura că ziua dumneavoastră obiş-
nuită de lucru va fi mai uşoară, mai eficientă şi mai sigură. 
Însă dumneavoastră trebuie să vă puteţi baza pe sculele 
 Festool şi în viitor – de aceea, inginerii noştri creează chiar 
acum inovaţii tehnice pentru sculele dumneavoastră de mâine.

Online

Site web special pentru 
tehnologia  SawStop AIM: 
www.festool.ro/sawstop

5.000 de persoane vătămate pe an
20 de vătămări pe zi de lucru
30% vătămări grave*

Tehnologie  SawStop AIM | Tăiere şi oscilare

* Sursa: Statistica DGUV 2009 – 2013.
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Opţiune bypass
Tehnologia  SawStop 
AIM poate fi dezactiva-
tă, dacă este necesar. 
Astfel pot fi prelucrate 
cu ferăstrăul şi ma-
terialele conductoare 
electric.

Lucru mai sănătos 
într-un sistem
Apărătoarea de as-
pirare cu manşon de 
aspirare  CLEANTEC 
asigură lucrul cu 
producere scăzută de 
praf şi vizibilitate liberă 
asupra piesei.

Design sofisticat
Blocul electronic inteligent din sistemul de comandă  SawStop AIM 
 monitorizează permanent starea de funcţionare a întregului sistem: 
 Este cheia introdusă? Este pretensionat un cartuş? Şi este montată 
 corect pânza de ferăstrău? Este corectă distanţa dintre blocul din alumi-
niu şi pânza de ferăstrău?

Cea mai înaltă precizie
Mai puţine desprinderi 
pe partea superioară 
a materialului la tăieri 
longitudinale pentru 
îmbinări pe colţ prin 
rabatarea pânzei de 
ferăstrău spre stânga. 
Mai mult spaţiu la mână 
şi vizibilitate completă 
asupra piesei.

Înălţime flexibilă  
de tăiere
Până la 80 mm pentru 
secţiuni transversale 
mai mari.

Mai multă siguranţă
Punctul central al tehnologiei este un cartuş care propulsează un 
bloc din aluminiu cu ajutorul unui arc cu 500 N în pânza de ferăstrău, 
dacă în timpul regimului de funcţionare vine în contact cu pielea 
umană. Pânza de ferăstrău se opreşte în 5 milisecunde şi dispare din 
zona periculoasă în masa maşinii. Astfel sunt împiedicate vătămări 
prin tăiere grave.



02

071

2

Ferăstrău circular cu masă TKS 80 | Tăiere şi oscilare

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Extensie de ghidare VL TKS 80
pentru TKS 80, pentru tăieri sigure şi precise pe lungime cu ferăstrăul, mareste suprafata de sprijin  
cu 580 mm, usor si rapid de asamblat si dezasamblat, cu scala de masurare reglabila

1.349,00
1.605,31 575825

Extensie VB TKS 80
pentru TKS 80, pentru taiere sigura si precisa cu panza de ferastrau pe latime, mareste suprafata de sprijin 
cu 411 mm, lăţime de tăiere maximă la tăiere longitudinală 680 mm, cu scala de masurare reglabila,  
usor si rapid de asamblat si dezasamblat

1.897,00
2.257,43 575840

Opritor LA TKS 80
pentru TKS 80, cu reglaj fin pentru tăieri longitudinale precise, pârghie de operare faţă, element de strângere 
pentru fixarea fără riscuri la ferăstrăul circular cu masă, profil opritor care poate fi mutat

1.331,00
1.583,89 575826

Masa culisanta ST TKS 80
pentru TKS 80, pentru tăieri de retezare cu o lăţime de tăiere de până la 920 mm, cu patru role din plastic 
pentru o funcţionare silenţioasă a mesei culisante, pentru o zonă de lucru mai mare, poate fi montat în două 
poziţii

1.575,00
1.874,25 575827

Cartuş KT-TKS 80
pentru TKS 80, cartuş de schimb, piesa de bază a TKS 80 este prevăzută cu tehnologia  SawStop AIM

457,00
543,83 575851

Panze de ferastrau
de la pagina 76  

Date tehnice TKS 80

Putere consumată (W) 2.200

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 1.700 – 3.500

Ø pânză de ferăstrău (mm) 254

Înălţime de tăiere 90°/45° (mm) 80/56

Poziţie oblică (°) –2 / 47

Dimensiuni masă (mm) 690 x 580

Înălţimea mesei, cu picioare rabatate (mm) 385

Înălţimea mesei, cu picioare nerabatate (mm) 900

Ø racord aspirator (mm) 27/36

Masa (kg) 37

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

TKS 80 Toate variantele: pânză de ferăstrău WOOD UNIVERSAL HW 254x2,4x30 W40, cartuş KT-TKS 80,  
limitator unghiular, set de aspirare a prafului, port-piesa, cheie hexagonală tubulară cu cap deschis, 5,  
1 cheie fixa cu cap deschis, 50, 1 cheie fixa cu cap deschis, 23

 

TKS 80 EBS 9.293,00
11.058,67 575781

TKS 80 EBS-Set
extensie VB TKS 80, extensie de ghidare VL TKS 80, limitator pentru tăieri longitudinale LA TKS 80,  
masă culisantă ST TKS 80

15.443,00
18.377,17 575828

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Taiere si oscilare

Diversificarea a devenit uşoară.
Ferăstraiele circulare de banc PRECISIO.

Retezări sau tăieri longitudinale. Mobil sau staţionar. Lucrări de interior, asamblare de mobilă  
şi construcţii de standuri de expoziţii. Sarcini versatile, o singură soluţie: PRECISIO CS 50 şi CS 70  
cu greutate redusă şi funcţii sofisticate.

Ferăstrău circular staţionar

Ferăstrău circular staţionar

Retezări cu lăţimea de până la 320 mm la 90°,  
la retezări la 45° cu lăţimea până la 226 mm  
şi o înălţime de tăiere de 70 mm.

Retezări cu lăţimea de până la 300 mm la 90°,  
la retezări la 45° cu lăţimea până la 200 mm  
şi o înălţime de tăiere de 52 mm.

Pânze de ferăstrău circular 
începând cu pagina

PRECISIO CS 50

PRECISIO CS 70
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Limitatorul unghiular rabatabil cu 180° poate 
fi montat simplu pe fiecare parte. Ferăstrăul 
CS 50 este comutat astfel dintr-o mişcare de 
pe retezare pe tăiere longitudinală.

Comutatorul de pornire/oprire, reglarea turaţiei, acţi-
onarea de scurtă durată, oprirea rapidă şi mecanismul 
de tracţiune – în mânerul de tragere multifuncţional al 
ferăstrăului CS 50 sunt integrate şi amplasate sistema-
tizat vizual toate elementele de operare importante.

Cu accesoriile de sistem cuprinzătoare, 
CS 70 se poate extinde la o staţie de 
tăiere complet funcţională fără efort 
mare. Astfel se pot realiza chiar şi 
retezări mai mari peste dimensiunea 
normală.

Adaptare rapidă de la retezare la tăiere 
longitudinală Un mâner pentru toate funcţiile

Mobil şi staţionar

Ferăstraie circulare de banc | Tăiere şi oscilare

Date tehnice CS 50 CS 50 Set CS 70 CS 70 Set

Putere consumată (W) 1.200 1.200 2.100 2.100

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 1.600 – 4.200 1.600 – 4.200 2.000 – 4.200 2.000 – 4.200

Ø pânză de ferăstrău (mm) 190 190 225 225

Înălţime de tăiere 90°/45° (mm) 0 – 52/0 – 37 0 – 52/0 – 37 0 – 70/0 – 48 0 – 70/0 – 48

Poziţie oblică (°) 0 (–2)° – 45 (+47) 0 (–2)° – 45 (+47) 0 (–2)° – 45 (+47) 0 (–2)° – 45 (+47)

Parcurs de tragere (mm) 304 304 320 320

Dimensiuni masă (mm) 585 x 400 585 x 400 690 x 500 690 x 500

Înălţimea mesei, cu picioare rabatate (mm) 333 333 375 375

Înălţimea mesei, cu picioare nerabatate (mm) 900 900 900 900

Ø racord aspirator (mm) 27/36 27/36 27/36 27/36

Masa (kg) 21,9 42,9 37 68,5

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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CS 50 CS 50 Set CS 70 CS 70 Set

– –

– –

Taiere si oscilare

Utilizări

Taierea panourilor si a materialelor laminate

Taieri longitudinale in placi si panouri

Taierea tevilor de calbu, din plastic si metal, la dimensiuni

Taierea canalelor la adancimea specificata

Taierea profilelor de aluminiu si alte metale neferoase

Taierea materialelor sub forma de benzi sau fasii inguste la dimensiuni

Retezarea grinzilor şi a scândurilor cu grosimea de până la 60 mm

Tăieri longitudinale cu o înălţime maximă a secţiunii de 52 mm

Taieri longitudinale cu o adancime maxima de 70 mm

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

CS 50 Toate variantele: pânză de ferăstrău WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32, limitator unghiular, 3 x protectie 
impotriva aschiilor, port-piesa, suport pentru accesorii, cheie hexagonală tubulară cu cap deschis, 6  

CS 50 EBG-FLR 5.661,00
6.736,59 574770

CS 50 EBG
picioare rabatabile, set de aspirare a prafului, aşezare cu rola de transport

6.783,00
8.071,77 574765

CS 50 EBG-Set
limitator pentru taieri longitudinale, masa culisanta, extensie de masa, extensie de masa, picioare rabatabile, 
set de aspirare a prafului, aşezare cu rola de transport

12.172,00
14.484,68 574772

CS 70 Toate variantele: pânză de ferăstrău WOOD UNIVERSAL HW 225x2,6x30 W32, limitator unghiular, port-piesa, 
suport pentru accesorii, aşezare cu rola de transport, cheie hexagonală tubulară cu cap deschis, 6  

CS 70 EG 7.890,00
9.389,10 574778

CS 70 EBG
3 x protectie impotriva aschiilor, set de aspirare a prafului, filtrul de aer

9.328,00
11.100,32 574776

CS 70 EBG-Set
masa culisanta CS 70 ST 650, extensie de masa CS 70 VB, extensie de masa CS 70 VL, limitator pentru taieri 
longitudinale, 3 x protectie impotriva aschiilor, set de aspirare a prafului, filtrul de aer

16.447,00
19.571,93 574782

Extensie de masa VL
pentru CS 50, CMS-GE, instalare simpla, se pliaza, pentru sprijinirea sigura a pieselor lungi cand sunt taiate 
cu ferastraul la latime, mareste suprafata de sprijin cu 405 mm, dimensiune lungime x lăţime 375 x 454 mm

1.135,00
1.350,65 492092

Extensie de masa VB
pentru CS 50, cu scala de masurare reglabila, mareste suprafata de sprijin cu 410 mm, lăţime de tăiere max. 
la tăiere longitudinală 610 mm, dimensiune lungime x lăţime 664 x 438 mm

1.459,00
1.736,21 492090

Suport/sprijin AF
pentru CS 50, CMS-GE, suport pentru utilizarea pe ambele parti, sustine piesele de prelucrat in timpul taierii, 
mareste suprafata de sprijin cu 300 mm, dimensiune lungime x lăţime 662 x 390 mm

488,00
580,72 492242

Opritor LA-CS 50/CMS
pentru CS 50, CMS-GE, cu reglaj fin si clema spate, pot fi manevrate din fata, cu profilul deplasabil  
de limitator se pot realiza taieri longitudinale precise si sigure

1.176,00
1.399,44 574796

Masa culisanta ST
pentru CS 50, CMS-GE, pentru MFT 3-VL, lăţime max. de lucru la retezare 830 mm

1.621,00
1.928,99 492100

Protectie impotriva aschiilor CS 50 SP/10
pentru CS 50, pentru muchii taiate fara aschii de ambele parti, conţinut pachet 10 Unit

95,00
113,05 492241

Picioare rabatabile CS 50 KB
pentru CS 50, permite doua inaltimi de lucru, picioare rabatabile pentru extinderea variantei CS 50 FLR

974,00
1.159,06 575671

Suport de panze de ferastrau SGA
pentru CS 50, CMS-GE, pentru o depozitare sigura, cu economie de spatiu de maxim 4 panze de ferastrau 
(max. Ø 190 mm) si maxim 3 protectii impotriva aschiilor (nu sunt incluse)

238,00
283,22 492228

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Potrivit
Extrem de potrivit

Accesorii pentru ferastraul circular stationar CS 50 Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.
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Ferăstraie circulare de banc | Tăiere şi oscilare

Alte accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Opritor reglabil KA-AR
pentru CS 50, CS 70, pentru suportul de frezare cu scală KA-KS 120-L şi suportul de frezare cu scală 
 KA-KS 120-R, pentru pozitionarea pieselor de prelucrat pe suportul de frezare cu scala CS 70 KA,  
Basis KA 100/200 si KA- KS L/R

176,00
209,44 488560

Limitator unghiular WA
pentru CS 70, CS 50, CMS-GE, pentru operatii care necesita 2 limitatori

791,00
941,29 574797

Opritor reglabil WA-AR
pentru CS 50, CS 70, pentru oprirea pieselor pe suportul de frezare cu scala CS 70 WA, CS 50 WA  
si Basis WRA 500

176,00
209,44 491712

Stativ cu rola RB
pentru toate dispozitivele semi-stationare (CS/KS/CMS), poate fi utilizat cu CS 50, CS 70, CB 120,  
Basis Plus System, CMS-GE, masa multifunctionala, pentru piese lungi, pentru sectiuni longitudinale  
si transversale si operatii de frezare si slefuire, înălţime reglabilă 630 – 1.000 mm

865,00
1.029,35 488711

Panze de ferastrau
de la pagina 76

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Extensie de masa CS 70 VL
pentru CS 70, instalare simpla, se pliaza, pentru sprijinirea sigura a pieselor lungi cand sunt taiate  
cu ferastraul la latime, mareste suprafata de sprijin cu 580 mm, dimensiune lungime x lăţime 525 x 522 mm

1.390,00
1.654,10 488061

Extensie de masa CS 70 VB
pentru CS 70, cu scala de masurare reglabila, usor si rapid de asamblat si dezasamblat, pentru taiere sigura 
si precisa cu panza de ferastrau pe latime, mareste suprafata de sprijin cu 411 mm, lăţime de tăiere max.  
la tăiere longitudinală 680 mm, dimensiune lungime x lăţime 773 x 435 mm

1.953,00
2.324,07 488060

Suport de frezare cu scala CS 70 KA
pentru CS 70 and CS 50, detasabil, cu suport, suprafata de rulare, ruleta de masurat si opritor reglabil, 
 extragerea si desfasurarea usoara a riglei, datorita mecanismului telescopic, lungime 1.200 – 2.050 mm

1.688,00
2.008,72 488063

Opritor CS 70 LA
pentru CS 70, MFT/3-VL, cu reglaj fin si clema spate, pot fi manevrate din fata, cu profilul deplasabil  
de limitator se pot realiza taieri longitudinale precise si sigure

1.370,00
1.630,30 488062

Masa culisanta
Toate variantele: pentru CS 70, usor si rapid de asamblat si dezasamblat  

CS 70 ST
pentru taierea cu ferastraul a placilor, 2 x picioare de sustinere, rigla limitator si clema suplimentara,  
lăţime max. de lucru la retezare 920 mm

4.554,00
5.419,26 488059

CS 70 ST 650
lăţime max. de lucru la retezare 650 mm

2.407,00
2.864,33 490312

Role de transport CS 70 TR
pentru CS 70, poate fi montata cu picioarele rabatate, pentru transportul usor si comod

496,00
590,24 488064

Protectie impotriva aschiilor CS 70 SP /10
pentru CS 70, pentru muchii taiate fara aschii de ambele parti, conţinut pachet 10 Unit

95,00
113,05 490340

Set de aspirare a prafului AB-AS CS/TKS
pentru CT/CTM, antistatic, conţine furtun de aspirare D 27x2,0 m AS, furtun de aspirare D 36x1 mAS,  
piesă de racord în Y, poate fi utilizat cu toate ferăstraiele-joagăr cu ghidaj şi ferăstraiele circulare cu masă, 
diametru 27/36 mm

496,00
590,24 577280

Accesorii pentru ferastraul circular stationar CS 70 Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.
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Pânzele noastre de ferăstrău.  
Rezultate perfecte.
Pânzele noastre de ferăstrău sunt adaptate exact la aplicaţiile de lucru şi materialele respective. 
Combinaţia dintre sculele noastre şi pânzele de ferăstrău adaptate, fac posibilă tăierea perfectă.

Cod de culori

Pânza de ferăstrău cu dinţi fini pentru 
tăieri transversale curate, fără aşchii,  
în lemn masiv, materiale pentru plăci  
cu strat de acoperire sau furniruite, 
precum şi sticlă acrilică

WOOD FINE CUT

Aparatul multifuncţional pentru prelu-
crarea oricărui tip de lemn sau compozi-
te cu lemn, precum şi a panourilor  
de construcţii şi maselor plastice moi

WOOD UNIVERSAL

Pentru lucrul rapid cu utilizare redusă 
de forţă, în special la tăieri longitudinale 
în lemn masiv. Adecvat pentru lemn  
de esenţă tare şi moale

WOOD RIP CUT

Perfect adecvat pentru prelucrarea 
plăcilor aglomerate, precum şi maselor 
plastice moi (de exemplu, PVC).

WOOD STANDARD

Adecvată ideal pentru plăci laminate  
şi panouri cu răşină melamin-formalde-
hidică (de exemplu, Trespa®)

LAMINATE / HPL
Foarte adecvate pentru panouri şi profile 
din aluminiu, precum şi pentru  materiale 
plastice armate cu fibre şi dure

Pentru tăieri optime în panouri sandviş, 
podele false din oţel şi ţevi de cablu.

Aparatul esenţial care soluţionează toate 
problemele de prelucrare a plăcilor 
aglomerate şi fibro-lemnoase cu lianţi 
de ciment şi gips

ALUMINIUM / PLASTICS STEEL ABRASIVE MATERIALS
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Pânze de ferăstrău circular | Tăiere şi oscilare

Forme de dinti

DINTE ALTERNANT

DINTE PLAT TRAPEZOIDAL

DINTE PLAT CU FAŢETĂ ALTERNANTĂ

DINTE PLAT

Adaptarea perfecta
Pânzele de ferăstrău sunt fabricate din metal de înaltă calitate 
pentru tăieri perfecte şi o durată lungă de viaţă. Unghiurile de tăiere 
şi formele dinţilor sunt adaptabile la fiecare maşină, în funcţie de 
operaţia necesară.

Calitate puternica
Durata lungă de exploatare şi proprietăţile excelente de ascuţire 
a dinţilor garantează un raport excelent preţ/performanţă.

O alegere simpla
Sistem practic de coduri de culori vă ajută să identificaţi rapid  
şi corect pânza de ferăstrău pentru tipul de aplicaţie dorit.

Avans rapid de taiere

DINTE CU VÂRF, ALTERNANT
Suplimentar faţă de dinţii alternanţi, se utilizează un 
aşa-numit dinte cu vârf. Acesta detensionează dinţii 
alternanţi şi asigură o funcţionare lină, puternică şi 
uniformă, precum şi o durabilitate mare. Şi aici se 
obţine o calitate remarcabilă a tăierii.

Dinţii sunt teşiţi în stânga şi dreapta şi taie alternant. 
Astfel se reduce sarcina pe fiecare dinte. Aceasta 
asigură o funcţionare lină a pânzei de ferăstrău şi 
o durabilitate mare. În plus, această dantură asigură 
o calitate ideală a tăierii.

Dintele trapezoidal şi dintele plat sunt dispuşi alter-
nant. Dintele trapezoidal asigură avansul de tăiere,  
iar dintele plat asigură obţinerea unor muchii de tăiere 
curate. Dantura robustă asigură o durabilitate mare 
a pânzei de ferăstrău.

Dinţii plaţi sunt teşiţi în stânga şi dreapta şi taie 
alternant, ca urmare dinţii individuali sunt descărcaţi. 
Aceasta asigură o calitate uniformă la o durabilitate 
mare.

Muchiile tăietoare ale dinţilor sunt drepte. Aceasta 
conferă robusteţe danturii. Fiecare dinte taie în mod 
egal, dinţii fiind astfel optimi pentru tăierea materiale-
lor dure, precum oţelul şi materialele abrazive.

Avans de tăiere lin şi sigur datorită oţelului de mare calitate, dinţilor 
de ferăstrău foarte robuşti din carburi şi fantelor de dilatare optime.
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Taiere si oscilare

Gama recomandata de viteze

Material 

Cod de culori

Gama recomandata de viteze

WOOD STANDARD Diametru
Lăţime  

de tăiere Ø orificiu
Număr  
de dinţi

Unghi  
de înclinare

Forma 
dintelui

Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

HW 160x1,8x20 W18 160 mm 1,8 mm 20 mm 18 25° W 197,00
234,43

500458

HW 160x2,2x20 W18 160 mm 2,2 mm 20 mm 18 25° W 215,00
255,85

768129

HW 210x2,6x30 W18 210 mm 2,6 mm 30 mm 18 20° W 327,00
389,13

493197

HW 230x2,5x30 W24 230 mm 2,5 mm 30 mm 24 20° W 411,00
489,09

500647

WOOD RIP CUT

HW 160x1,8x20 PW12 160 mm 1,8 mm 20 mm 12 20° PW 291,00
346,29

205550

HW 160x2,2x20 PW12 160 mm 2,2 mm 20 mm 12 20° PW 291,00
346,29

496301

HW 190x2,6 FF PW16 190 mm 2,6 mm FF** 16 28° PW 372,00
442,68

492049

HW 210x2,6x30 PW16 210 mm 2,6 mm 30 mm 16 28° PW 415,00
493,85

493196

HW 225x2,6x30 PW18 225 mm 2,6 mm 30 mm 18 28° PW 416,00
495,04

496303

HW 230x2,5x30 PW18 230 mm 2,5 mm 30 mm 18 28° PW 399,00
474,81

500646

HW 254x2,4x30 PW24 254 mm 2,4 mm 30 mm 24 20° PW 382,00
454,58

575974

WOOD UNIVERSAL

HW 160x1,8x20 W28 160 mm 1,8 mm 20 mm 28 15° W 333,00
396,27

205551

HW 160x2,2x20 W28 160 mm 2,2 mm 20 mm 28 15° W 333,00
396,27

496302

HW 190x2,6 FF W32 190 mm 2,6 mm FF** 32 10° W 415,00
493,85

492048

HW 210x2,4x30 W36 210 mm 2,4 mm 30 mm 36 15° W 427,00
508,13

493198

HW 216x2,3x30 W36 216 mm 2,3 mm 30 mm 36 -5° W 494,00
587,86

500124

HW 225x2,6x30 W32 225 mm 2,6 mm 30 mm 32 20° W 416,00
495,04

488288

HW 254x2,4x30 W40 254 mm 2,4 mm 30 mm 40 15° W 590,00
702,10

575975

HW 260x2,5x30 W60 260 mm 2,5 mm 30 mm 60 -5° W 792,00
942,48

494604

WOOD FINE CUT

HW 160x1,8x20 WD42 160 mm 1,8 mm 20 mm 42 10° WD 414,00
492,66

205553

HW 160x2,2x20 W48 160 mm 2,2 mm 20 mm 48 5° W 414,00
492,66

491952

HW 190x2,4 FF W48 190 mm 2,4 mm FF** 48 8° W 497,00
591,43

492050

HW 210x2,4x30 W52 210 mm 2,4 mm 30 mm 52 5° W 579,00
689,01

493199

HW 216x2,3x30 W48 216 mm 2,3 mm 30 mm 48 -5° W 602,00
716,38

491050

HW 216x2,3x30 W60 216 mm 2,3 mm 30 mm 60 -5° W 721,00
857,99

500125

HW 225x2,6x30 W48 225 mm 2,6 mm 30 mm 48 10° W 582,00
692,58

488289

HW 230x2,5x30 W48 230 mm 2,5 mm 30 mm 48 10° W 561,00
667,59

500648

HW 254x2,4x30 W60 254 mm 2,4 mm 30 mm 60 10° W 743,00
884,17

575976

HW 260x2,5x30 W80 260 mm 2,5 mm 30 mm 80 -5° W 950,00
1.130,50

494605

** FF = interfata  FastFix

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Taiere si oscilare

Gama recomandata de viteze

Material 

Cod de culori

Gama recomandata de viteze

ALUMINIUM/ PLASTICS Diametru
Lăţime  

de tăiere Ø orificiu
Număr  
de dinţi

Unghi  
de înclinare

Forma 
dintelui

Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

HW 160x1,8x20 F/FA52 160 mm 1,8 mm 20 mm 52 -5° F/FA 624,00
742,56

205555

HW 160x2,2x20 TF52 160 mm 2,2 mm 20 mm 52 -5° TF 624,00
742,56

496306

HW 190x2,6 FF TF58 190 mm 2,6 mm FF** 58 -5° TF 788,00
937,72

492051

HW 210x2,4x30 TF72 210 mm 2,4 mm 30 mm 72 -5° TF 932,00
1.109,08

493201

HW 216x2,3x30 W60 216 mm 2,3 mm 30 mm 60 -5° W 882,00
1.049,58

491051

HW 216x2,3x30 TF64 216 mm 2,3 mm 30 mm 64 0° TF 882,00
1.049,58

500122

HW 225x2,6x30 TF68 225 mm 2,6 mm 30 mm 68 -5° TF 914,00
1.087,66

488291

HW 230x2,5x30 TF76 230 mm 2,5 mm 30 mm 76 -5° TF 898,00
1.068,62

500649

HW 254x2,4x30 TF80 A 254 mm 2,4 mm 30 mm 80 -5° TF 846,00
1.006,74

575978

HW 260x2,4x30 TF68 260 mm 2,4 mm 30 mm 68 0° TF 929,00
1.105,51

494607

LAMINATE/ HPL

HW 160x1,8x20 TF52 160 mm 1,8 mm 20 mm 52 -5° TF 624,00
742,56

205554

HW 160x2,2x20 TF48 160 mm 2,2 mm 20 mm 48 4° TF 624,00
742,56

496308

HW 190x2,6 FF TF54 190 mm 2,6 mm FF** 54 4° TF 788,00
937,72

492052

HW 210x2,4x30 TF60 210 mm 2,4 mm 30 mm 60 4° TF 932,00
1.109,08

493200

HW 216x2,3x30 WZ/FA60 216 mm 2,3 mm 30 mm 60 -5° WZ/FA 882,00
1.049,58

500123

HW 225x2,6x30 TF64 225 mm 2,6 mm 30 mm 64 4° TF 914,00
1.087,66

489459

HW 254x2,4x30 TF80 L 254 mm 2,4 mm 30 mm 80 4° TF 846,00
1.006,74

575977

HW 260x2,5x30 WZ/FA64 260 mm 2,5 mm 30 mm 64 -5° WZ/FA 929,00
1.105,51

494606

STEEL

HW 210x2,2x30 F36 210 mm 2,2 mm 30 mm 36 1° F 651,00
774,69

493351

HW 230x2,5x30 F48 230 mm 2,5 mm 30 mm 48 0° F 629,00
748,51

500651

** FF = interfata  FastFix

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Pânză de ferăstrău adecvată exclusiv pentru TS 55 R şi TSC 55

Pânză de ferăstrău adecvată exclusiv pentru TS 55 F şi TS 55 K

ABRASIVE MATERIALS

DIA 160x1,8x20 F4 160 mm 1,8 mm 20 mm 4 10° F 782,00
930,58

205558

DIA 160x2,2x20 F4 160 mm 2,2 mm 20 mm 4 10° F 848,00
1.009,12

201910
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Potrivit
Extrem de potrivit

ABRASIVE MATERIALS

DIA 160x1,8x20 F4 160 mm 1,8 mm 20 mm 4 10° F 782,00
930,58

205558

DIA 160x2,2x20 F4 160 mm 2,2 mm 20 mm 4 10° F 848,00
1.009,12

201910
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Taiere si oscilare

Maşina inovatoare cu potenţial multiplu.

Fie că este vorba de lemn sau materiale izolatoare, ferăstrăul sabie UNIVERS SSU 200 taie toate  
materialele uzuale de la construcţiile din lemn. IS 330 este specialistul în tăierea la dimensiune  
a materialelor izolatoare. Combinaţi avantajele unui ferăstrău cu lanţ şi unui ferăstrău circular  
manual într-un sistem mobil inedit. Cu şină de ghidare dreaptă, tăieri rezistente la ruperea materialu-
lui, longitudinale, înclinate precum şi comutarea între ele, tăierile pot fi realizate fără nici o problemă.

Ferastrau sabie

Ferastrau sabie

Lemn şi materiale izolatoare  
cu grosimea de până la 200 mm.

Materiale izolatoare rezistente  
la presiune cu grosimea de până  
la 330 mm.*

Datorită  FastFix, schimbarea lanţului este posibilă cu 
puţine manevre. Şi tensionarea lanţului se realizează 
fără scule prin rotirea roţii de tensionare.

Ferăstrăul SSU 200 este echipat cu blocul electro-
nic MMC: reglarea turaţiei specifică materialului şi 
lanţului de ferăstrău, pornirea atenuată, protecţia 
la suprasarcină şi frâna rapidă de siguranţă asigură 
rezultate perfecte la toate aplicaţiile de lucru, 
menajează maşina şi materialul.

Schimbare fără scule a lanţului

Lucru adaptat la structura materialului

UNIVERS SSU 200

IS 330

Ferăstraiele sabie.

Date tehnice SSU 200 IS 330

Putere consumată (W) 1.600 1.600

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 4.600 4.600

Adâncime de tăiere 0°, 90°/45°/60° 
(mm) 200/140/100 330/230/165

Tăiere pentru îmbinare pe colţ (°) 0 – 60 0 – 60

Viteză de tăiere (mers în gol) (m/s) 10,6 12

Poziţia lamei (°) 0 – 10 0 – 10

Masa (kg) 6,5 7

* Nu este destinat tăierii cu ferăstrăul a lemnului.
Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration



Sine de ghidare
de la pagina 
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Ferăstraie sabie | Tăiere şi oscilare

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

SSU 200 Toate variantele: lant universal de ferastrau SC 3/8" 91 U-39E, ulei pentru lant de ferastrau 250 mm,  
cablu de alimentare 7,5 m, apărătoare de protecţie,  Systainer  SYS 5 TL  

SSU 200 EB-Plus 5.238,00
6.233,22 575980

SSU 200 EB-Plus-FS
sina de ghidare FS 800/2

5.562,00
6.618,78 575982

IS 330  

IS 330 EB
lanţ de ferăstrău sabie ISO SC 3/8"-90 I-57E, lanţ de ferăstrău sabie ISO Hard SC 3/8"-91 IH-57E,  
ulei pentru lant de ferastrau 250 mm, cablu de alimentare 7,5 m, apărătoare de protecţie

5.988,00
7.125,72 575979

Limitator paralel
Toate variantele: pentru SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330  

PA-SSU 200
ghidaj paralel, ghidaj pe ambele parti

216,00
257,04 769098

PA-A SSU 200
limitator paralel cu compensare bilaterala

375,00
446,25 769099

Lant de ferastrau sabie
Toate variantele: pasul (distribuirea) lantului 3/8"  

SC 3/8"-91 U-39E
pentru SSU 200, SSP 200, lant de ferastrau Uni, pentru taieri drepte si transversale

162,00
192,78 769101

SC 3/8"-91 L-39E
pentru SSU 200, SSP 200, lant de ferastrau, taieri longitudinale, pentru taieri longitudinale

203,00
241,57 769103

SC 3/8"-91 F-39E
pentru SSU 200, SSP 200, lant de ferastrau Fine, pentru taieri fine si transversale

203,00
241,57 769102

SC 3/8"-91 I-39E
pentru SSU 200, SSP 200, lant de ferastrau ISO, pentru materiale izolante flexibile pana la rezistente la 
presiune

328,00
390,32 769100

SC 3/8"-91 I-57E
pentru IS 330, ISP 330, lant de ferastrau ISO, pentru materiale izolante flexibile pana la rezistente la presiune

492,00
585,48 769088

SC 3/8"-91 IH-57E
pentru IS 330, ISP 330, lant de ferastrau ISO Hard, pentru materiale izolante extrem de rezistente la presiune

492,00
585,48 769090

Lama/panza  

GB 10"-SSU 200
pentru SSU 200, SSP 200

302,00
359,38 769066

GB 13"-IS 330
pentru IS 330, ISP 330

452,00
537,88 769089

Sine de ghidare
de la pagina 59  

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.
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Taiere si oscilare

Am revoluţionat tăierea materialelor izolatoare.

Indiferent dacă este ghidat cu mâna liberă sau cu ajutorul unei şine de ghidare şi al unui sistem de 
limitatori, pe acoperiş, pe schelă sau pe sol, indiferent dacă este vorba despre materiale izolatoare  
din fibre minerale sau naturale sau despre plăci izolatoare PUR, modelul ISC 240 se evidenţiază prin 
mobilitate, versatilitate şi eficienţă. Cu acumulator litiu-ion de 18 V puternic şi motor  EC-TEC fără perii 
pentru tăierea rapidă şi mobilă a materialului izolator, cu o adâncime de tăiere de până la 350 mm.

ISC 240

Ferăstrău cu acumulator 
pentru materiale izolatoare

Ferăstrăul cu acumulator pentru materiale izolatoare.

Date tehnice ISC 240

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Frecvenţa curselor (min⁻¹) 3.000

Adâncime de tăiere (mm) 240

Lungimea cursei (mm) 26

Ø racord aspirator (mm) 27

Capacitate acumulator (Ah) 4

Masa cu acumulator (kg) 2,4

Materiale izolatoare din fibre minerale, fibre naturale  
şi plăci izolatoare PUR cu grosimea de până la 350 mm.

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth®  
sunt disponibile la pagina 29

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

ISC 240 Toate variantele: echipament de tăiere cu rectificare ondulată SG-240/W-ISC, talpă adaptoare (204160), 
sanie cu şine de ghidare,  Systainer  SYS3 M 237  

ISC 240 EB-Basic
fara acumulator, fara incarcator

2.081,00
2.476,39 576571

ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus
2 x acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6

3.402,00
4.048,38 576569

ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS
2 x acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6, limitator unghiular, sina de ghidare FS 1400/2

4.695,00
5.587,05 576572

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Motor  EC-TEC  
fără perii
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Pentru materiale izolatoare flexibile precum 
vata minerală şi fibrele naturale, cu echipa-
mentul de tăiere cu rectificare ondulată, pentru 
materiale izolatoare precum PUR şi polistiren, 
cu echipamentul de tăiere încrucişat. Disponi-
bil cu două lungimi (240 mm/350 mm) pentru 
diferite grosimi ale materialului.

Echipamentele de tăiere cu pânze 
de ferăstrău speciale asigură un 
progres rapid al lucrului şi o dura-
bilitate extrem de mare, chiar şi în 
cazul tăierii de materiale izolatoare 
de până la 350 mm. Datorită siste-
mului de schimbare rapidă, echi-
pamentul de tăiere este schimbat 
uşor şi fără unelte, dintr-o singură 
mişcare.

Cu şina de ghidare şi limitatorul 
unghiular (disponibile în set sau  
ca accesorii), tăierile repetitive 
sunt executate perfect drept şi la 
un unghi exact.

Flexibilitate la utilizare

Suprafaţă de tăiere curată

Rapid şi durabil

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Echipament de tăiere
Toate variantele: pentru ISC 240 EB

SG-240/G-ISC
echipament de tăiere cu pânză de ferăstrău încrucişată, pentru plăcile izolatoare PUR şi din polistiren,  
vată minerală şi vată de sticlă dure, lungime de tăiere 240 mm

298,00
354,62 575409

SG-350/G-ISC
echipament de tăiere cu pânză de ferăstrău încrucişată, pentru plăcile izolatoare PUR şi din polistiren,  
vată minerală şi vată de sticlă dure, lungime de tăiere 350 mm

405,00
481,95 575410

SG-240/W-ISC
Echipament de tăiere cu pânză de ferăstrău cu rectificare ondulată, pentru materiale izolatoare din fibre 
minerale şi naturale flexibile, lungime de tăiere 240 mm

405,00
481,95 575411

SG-350/W-ISC
Echipament de tăiere cu pânză de ferăstrău cu rectificare ondulată, pentru materiale izolatoare din fibre 
minerale şi naturale flexibile, lungime de tăiere 350 mm

513,00
610,47 575412

Pânză de ferăstrău
Toate variantele: pentru ISC 240 EB, materialul pânzei de ferăstrău HCS

DSB 240/G
pânză de ferăstrău de schimb pentru echipamentul de tăiere cu rectificare ondulată SG-240/G-ISC,  
lungime de tăiere 240 mm

109,00
129,71 575414

DSB 350/G
pânză de ferăstrău de schimb pentru echipamentul de tăiere cu rectificare ondulată SG-350/G-ISC,  
lungime de tăiere 350 mm

163,00
193,97 575415

DSB 240/W
Pânză de ferăstrău de schimb (mobilă) pentru echipamentul de tăiere cu rectificare ondulată SG-240/W-ISC, 
lungime de tăiere 240 mm

109,00
129,71 575416

DSB 350/W
Pânză de ferăstrău de schimb (mobilă) pentru echipamentul de tăiere cu rectificare ondulată SG-350/W-ISC, 
lungime de tăiere 350 mm

163,00
193,97 575417

Limitator unghiular FS-WA-ISC
pentru FS/2 cu ISC 240, pentru taieri fixe, poate fi re-setat utilizand scala si opritorul de capat, se monteaza 
pe sina de ghidare fara chei, Poziţia de transport pentru transportarea compactă a limitatorului unghiular 
cuplat cu şina de ghidare, rigla limitatorului, opritor reglabil, lăţime max. piesă 900 mm, domeniu unghiular 
-47 – +47°

810,00
963,90 575413

Tehnologie pentru acumulatori şi de încărcare
de la pagina 28

Sine de ghidare
de la pagina 59

Ferăstrău pentru materiale izolatoare | Tăiere şi oscilare

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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VECTURO OSC 18

Mai multă precizie şi putere maximă.
Scula electrică oscilatoare multifuncţională  
cu acumulator VECTURO.

Accesoriul de poziţionare şi aspirare cu design sofisticat face din VECTURO OSC 18 soluţia-sistem 
 inteligentă pentru cele mai înalte exigenţe de putere, confort şi precizie la tăierea cu ferăstrăul, 
 debitarea, răzuirea şi tăierea cu producere scăzută de praf.

Sculă electrică oscilatoare 
multifuncţională cu acumulator

Taiere si oscilare

Date tehnice OSC 18

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Oscilaţie (min⁻¹) 10.000 – 19.500

Unghi de oscilaţie 2 x 2°

Adaptorul sculei StarlockMax

Capacitate acumulator (Ah) 4

Masa cu acumulator (kg) 1,8

Cu amortizor de vibraţii şi zgomot pentru un confort optim al lucrului 
şi motor  EC-TEC fără perii cu reglare progresivă a turaţiei pentru un 
avans de lucru maxim.

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth® sunt disponibile la pagina 29

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Motor  EC-TEC  
fără perii
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Sistem de aspirare

Sistem de strângere rapidă cu adaptor pentru  
scule StarlockMax

Limitator de reglare a adâncimii

Sprijin de poziţionar

Pentru adâncimi de tăiere definite 
exact – pentru protecţia pânzei de 
ferăstrău şi materialului.

Pentru tăieri fără praf şi vizibilitate liberă asupra piesei. 
Ideal pentru efectuarea de tăieri deasupra capului.

Pentru efectuarea unor tăieri cu intrare 
 directă în material, ghidate cu precizie.  
Cu integrat de reglare a adâncimii limitator  
şi ştuţ de aspirare.

Timpi de echipare reduşi datorită schimbării fără  
scule a pânzelor de ferăstrău şi a accesoriilor. 
 Transmitere maximă a forţei asupra pânzei de 
 ferăstrău.

Sculă electrică oscilatoare multifuncţională | Tăiere şi oscilare

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

OSC 18 Toate variantele: pânză universală de ferăstrău USB 78/32/Bi/OSC,  Systainer  SYS3 M 187  

OSC 18 E-Basic
fara acumulator, fara incarcator

1.587,00
1.888,53 576591

OSC 18 E-Basic-Set
fara acumulator, fara incarcator, sistem de aspirare OSC-AV, sprijin de poziţionare OSC-AH,  
limitator de reglare a adâncimii OSC-TA, adaptor OSC-A, pânză universală de ferăstrău USB 50/35/Bi/OSC,  
pânză de ferăstrău pentru lemn HSB 100/Bi/OSC

2.703,00
3.216,57 576592

OSC 18 HPC 4,0 EI-Plus
acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6

2.397,00
2.852,43 576595

OSC 18 HPC 4,0 EI-Set
acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6, sistem de aspirare OSC-AV, sprijin de poziţionare 
OSC-AH, limitator de reglare a adâncimii OSC-TA, adaptor OSC-A, pânză universală de ferăstrău  
USB 50/35/Bi/OSC, pânză de ferăstrău pentru lemn HSB 100/Bi/OSC

3.514,00
4.181,66 576593

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Taiere si oscilare

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Sprijin de poziţionar OSC-AH
pentru OSC 18, permite efectuarea de tăieri cu intrare directă în material ghidate cu precizie, dotat cu limita-
tor de reglare a adâncimii pentru o adâncime de pătrundere definită şi ştuţ de aspirare pentru tăieri fără praf, 
conţine un adaptor pentru montarea fără scule a accesoriilor, poate fi utilizată cu pânze de ferăstrău cotite, 
adaptor OSC-A, adâncime max. de penetrare ajutor de aplicare 42 mm, masa 0.485 kg

634,00
754,46 203254

Sistem de aspirare OSC-AV
pentru OSC 18, permite efectuarea de tăieri fără praf, asigură o vizibilitate optimă asupra piesei de prelucrat, 
maşina poate fi ghidată în siguranţă cu ambele mâini, conţine un adaptor pentru montarea fără scule  
a accesoriilor, adaptor OSC-A, adâncime maximă de tăiere sistem de aspirare 47 mm, masa 0.125 kg

265,00
315,35 203256

Limitator de reglare a adancimii OSC-TA
pentru OSC 18, permite taierea cu intrare directa in material la o adancime definita, conţine două accesorii: 
limitator rotativ de reglare a adâncimii pentru tăieri cu intrare directă în material şi picior culisant pentru 
tăieri lungi şi drepte, conţine un adaptor pentru montarea fără scule a accesoriilor, unghi de lucru flexibil  
şi reglabil, adaptor OSC-A, adâncime max. de penetrare limitator adâncime 56 mm, adâncime max. de  
penetrare patină 20 mm, scală diviziuni la reglajul adâncimii 1,5 mm, masa 0,2 kg

265,00
315,35 203255

Set de accesorii sculă electrică oscilatoare multifuncţională OSC-AH/TA/AV-Set
pentru OSC 18, permite efectuarea de tăieri cu intrare directă în material ghidate cu precizie, fără praf, 
precum şi tăieri cu intrare directă în material cu adâncime definită, conţine un adaptor pentru montarea 
fără scule a accesoriilor, sprijin de poziţionare OSC-AH, limitator de reglare a adâncimii OSC-TA, sistem de 
aspirare OSC-AV, adaptor OSC-A, adâncime max. de penetrare limitator adâncime 56 mm, adâncime max. 
de penetrare patină 20 mm, adâncime max. de penetrare ajutor de aplicare 42 mm, scală diviziuni la reglajul 
adâncimii 1,5 mm, masa 0,64 kg

845,00
1.005,55 203258

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 8

Hello Hotline!
Serviciul de asistenţă 
pentru toate solicitările.
Firul direct cu  Festool este întotdeauna cea mai bună alegere pentru 
a obţine rapid şi simplu răspunsuri la toate întrebările dumneavoastră. 
Nu sunteţi sigur care accesoriu şi material consumabil este cel corect? 
Experţii noştri  Festool vă stau cu plăcere la dispoziţie pentru a vă oferi 
asistenţă.

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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50 35 HSB 50/35/J/ 
OSC/5

50 65 HSB 50/65/J/ 
OSC/5

78 32 USB 78/32/Bi/
OSC/5

78 42 USB 78/42/Bi/
OSC/5

50 35 USB 50/35/Bi/
OSC/5

50 65 USB 50/65/Bi/
OSC/5

– – HSB 100/Bi/OSC

– – SSB 90/OSC/DIA

– – SSB 32/OSC

– – SSP 52/OSC

370,00
440,30

203333

396,00
471,24

203332

365,00
434,35

203337

386,00
459,34

203336

370,00
440,30

203338

396,00
471,24

203960

367,00
436,73

203334

476,00
566,44

204414

323,00
384,37

204410

123,00
146,37

204412

Panza de ferastrau, pentru lemn

Panza de ferastrau, pentru lemn (HCS) – ideal in combinatie cu opritorul de adancime.

Panza de ferastrau universala, bimetal, pentru taieri cu intrare directa in material

Pânză de ferăstrău segmentată, cu diamant – segmentat pentru a lucra până în colţuri

Pânză de ferăstrău segmentată

Filer

Doua randuri de dinti originali 
japonezi pentru taieri de inalta 
precizie si muchii curate de 
taiere. Nota: nu este posibila 
taierea cu intrare directa in 
material.

Pentru tăieri lungi şi drepte şi 
pentru decupări în parchetul 
montat şi parchetul laminat.

Pânză de ferăstrău segmen-
tată, cu diamant, adecvată 
pentru tăierea plăcilor din 
marmură, îmbinărilor din 
răşini epoxidice, chiturilor 
de rosturi pe bază de trass, 
epoxidului dur şi chiturilor  
pe bază de ciment.

Pânză de ferăstrău segmenta-
tă pentru îndepărtarea sticlei 
de fereastră (chitului).

Din bimetal de înaltă calitate. 
Deosebit de rezistente şi 
robuste. Ideale pentru tăieri 
cu intrare directă în material. 
Pentru prelucrarea unei game 
vaste de materiale precum 
lemn, lemn protejat, lemn 
vopsit, materiale compozite, 
GRP (polipropilenă armată  
cu fibră de sticlă), gips-carton, 
metale neferoase, materiale 
plastice.

Răzuitor pentru îndepărtarea 
adezivilor de lipit gresie, 
lacurilor vechi, resturilor de 
adeziv, siliconilor, mochetelor 
şi straturilor de acoperire de 
pe podea.

Panze de ferastrau pentru lemn Panze universale Extrem de potrivit
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Pânze de ferăstrău | Tăiere şi oscilare

Panze speciale pentru cei care mon-
teaza ferestre si straturi de podele

5×

5×

1×

1×

1×

1×

5×

5×

5×

5×

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Priza mobilă.
Noua  SYS-PowerStation.
Mai multe informaţii găsiţi  
la pagina 312.

Şlefuire
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108 ROTEX  
slefuitor combinat

Slefuitoare cu excentric

Slefuitor cu vibratie Slefuitor Delta Slefuitor cu banda

Şlefuitor cu gât lung   
PLANEX

Şlefuitor pneumatic cu excentric  
LEX

Şlefuitor pneumatic orbital

Şlefuitor de muchii
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Mişcări de şlefuire şi curse
La şlefuirea grosieră sau fină sunt disponibile opţional diferite mişcări de şlefuire în funcţie de structura 
suprafeţei şi de rezultatul dorit. În plus este valabil: Cu cât este mai mare cursa de şlefuire, cu atât se 
îndepărtează mai mult material. O cursă de şlefuire redusă, de exemplu, de 3 mm este ideală pentru 
şlefuirea fină; cu curse de şlefuire de 5–7 mm îndepărtaţi mai mult material la şlefuirea grosieră.

Excentric Rotaţie excentrică

Mişcare oscilatorie la care se suprapun mişcări 
rectilinii şi circulare.

Combinaţie între o mişcare oscilatorie şi una  
de rotaţie liberă.

Utilizabil în funcţie de aparat şi de cursa de şlefuire  
de la şlefuirea grosieră până la fină. Imagine mai puţin 
fină a suprafeţei şlefuite decât la rotaţia excentrică, 
deoarece pot rămâne vizibile inele de la şlefuire.

Utilizabil în funcţie de aparat şi de cursa de şlefuire 
de la şlefuirea grosieră până la cea fină. Face posibilă 
o suprafaţă aproape lipsită de inele de la şlefuire şi 
striaţii datorită finisajului estompat.

Mişcarea de şlefuire a şlefuitorului Delta este de 
asemenea oscilantă. Acesta se pretează în special 
pentru îndepărtarea materialului de pe suprafeţe mici 
cu unghiuri, colţuri şi muchii.

La şlefuirea rotativă excentrică, maşina poate fi depla-
sată atât în sensul direcţiei fibrelor, cât şi în sensul 
opus acestora.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 110 Mai multe informaţii găsiţi la pagina 100

Şlefuire

Mişcare de şlefuire

Utilizare

Observaţie
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Rotaţie excentrică forţată Rotaţie Bandă

Rotaţie excentrică forţată prin cuplarea transmisiei. Mişcare de rotaţie corectă. Mişcare liniară corectă într-o direcţie prin banda 
rotativă în buclă continuă.

Datorită transmisiei, creşte semnificativ cantitatea 
de material îndepărtat. Adecvat pentru şlefuirea 
grosieră, pentru îndepărtarea rapidă a straturilor de 
acoperire vechi nerezistente şi pentru lustruirea fără 
holograme.

Pentru îndepărtarea intensă a materialului şi şlefuirea 
asperităţilor mari.

Îndepărtare rapidă şi consistentă a straturilor  
de lac şi vopsea erodate fără riscuri mari de erori  
de şlefuire.

În combinaţie cu un cadru de şlefuire, se reduce can-
titatea de material şlefuit, astfel încât chiar şi în cazul 
suprafeţelor furniruite se poate genera o suprafaţă 
foarte plană. Nu este adecvat în cazul îmbinărilor din 
lemn longitudinale/transversale, din cauza direcţiei 
fibrelor.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 94 Mai multe informaţii găsiţi la pagina 116 Mai multe informaţii găsiţi la pagina 114

Mişcări de şlefuire şi curse | Şlefuire

Permite lucrul rapid şi îndepărtarea eficientă  
de material de pe suprafeţe mari.

Cu şlefuitoarele rotative, se pot produce erori de 
utilizare cauzate de rotaţia rapidă şi de puterea de 
îndepărtare a materialului. Astfel, în caz de neatenţie, 
pot apărea urme de şlefuire.
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 ROTEX – versatilitate legendară.
Şlefuitoarele cu excentric  ROTEX.

Originalul inegalabil cu principiul 3-în-1: cu numai o sculă pentru îndepărtarea extrem de intensă  
a materialului la şlefuirea grosieră, un aspect superfin la şlefuirea fină şi o finisare perfectă la 
 lustruire. În combinaţie cu materialul abraziv Granat,  ROTEX nu economiseşte numai bani la achiziţie, 
ci şi la consumul de material abraziv.

Slefuitoare cu excentric

Slefuitoare cu excentric

Slefuitoare cu excentric

Şlefuitor compact cu un diametru de 90 mm al tălpii  
de şlefuire şi principiu 4-în-1 inedit datorită tălpii  
de şlefuire Delta.

Şlefuitor manevrabil cu un diametru de 125 mm  
al tălpii de şlefuire.

Şlefuitor puternic cu un diametru de 150 mm al tălpii  
de şlefuire şi principiul  MULTI- JETSTREAM 2 patentat.

  ROTEX RO 90 

  ROTEX RO 125 

  ROTEX RO 150 

Şlefuire
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Şlefuitor cu excentric şi reductor | Şlefuire

Inedit pe plan mondial: talpa de şlefuire Stickfix 
 transformă  ROTEX RO 90 într-un şlefuitor cu talpă 
triunghiulară. Îndepărtare maximă a materialului  
pe suprafeţe mici cu unghiuri, colţuri şi muchii.

Şlefuire fără riscuri şi fără recul până la marginile  
de îmbinare cu  Festool  PROTECTOR.

Simplu, rapid şi fără riscuri. Schimbare neîntreruptă, 
fără unelte a discurilor de şlefuire şi de lustruire prin 
interfaţa  FastFix. Pentru o reacţie rapidă la sarcini de 
lucru şi solicitări schimbătoare ale materialelor.

Colţuri

Protejează discul de şlefuire şi piesa

Mediu sănătos şi fără praf datorită principiului 
 MULTI- JETSTREAM 2

Schimbare fără scule a discului

Principiul  MULTI- JETSTREAM 2 se defineş-
te prin interacţiunea inedită dintre aerul de 
admisie şi aerul uzat – cu aspirarea optimă 
a prafului până în zona de margine. Fluxul 
de aer care este astfel creat transportă activ 
praful din şlefuire către cel mai apropiat canal 
de aspirare. Rezultatul: aspirare în proporţie 
de aproape 100% la o îndepărtare constantă 
a materialului prin şlefuire, calitate superioară 
a suprafeţei şi un mediu de lucru sănătos.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 312

NOU

Şlefuire constantă.
Fără necesitatea de căutare a surselor  
de alimentare cu energie electrică  
şi fără cabluri în exces!
 SYS-PowerStation permite, independent de sursele de energie clasice, 
cum ar fi priza, generatorul sau panoul electric de şantier, planificarea 
perfectă a unei zile obişnuite de lucru.

Datorită structurii compacte şi mobile, aceasta stochează o energie  
de 1.500 Wh, care este suficientă pentru majoritatea aplicaţiilor  
de lucru de pe parcursul unei zile de lucru.
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Suprafete plane

Suprafete curbe

Colturi interioare

Lustruire

Slefuire grosiera

Slefuire bruta

Slefuire fina

Slefuire extra-fina

Slefuire grosiera

Slefuire bruta

Slefuire fina

Slefuire extra-fina

Slefuire grosiera

Slefuire bruta

Slefuire fina

Slefuire extra-fina

Suprafete mici

Suprafete mari

Potrivit
Extrem de potrivit

Date tehnice RO 90 RO 125 RO 150

Putere consumată (W) 400 500 720

Turaţie  ROTEX traiectorie curbă (min⁻¹) 260 – 520 300 – 600 320 – 660

Turaţie mişcare excentric (min⁻¹) 3.500 – 7.000 3.000 – 6.000 3.300 – 6.800

Cursa de şlefuire (mm) 3 3,6 5

Ø  FastFix disc de şlefuit (mm) 90 125 150

Ø racord aspirator (mm) 27 27 27

Masa (kg) 1,4 1,9 2,3

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Şlefuire
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Şlefuitor cu excentric şi reductor | Şlefuire

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

RO 90 DX  

RO 90 DX FEQ-Plus
diametrul talpii de slefuit cu  FastFix Ø 90 mm (soft HT), talpa de slefuit cu StickFix V94, PROTECTII  Festool, 
 Systainer  SYS3 M 187

2.637,00
3.138,03 576259

RO 125  

RO 125 FEQ-Plus
diametrul talpii de slefuit cu  FastFix Ø 125 mm (soft-HT), PROTECTII  Festool,  Systainer  SYS3 M 187

2.683,00
3.192,77 576029

RO 150 Toate variantele: Talpă de şlefuit  FastFix Ø 150 mm  MULTI- JETSTREAM 2 (moale W), PROTECTII  Festool  

RO 150 FEQ 2.938,00
3.496,22 575066

RO 150 FEQ-Plus
 Systainer  SYS3 M 237

3.157,00
3.756,83 576017

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Talpa de slefuit  

SSH-GE-STF-RO90 DX
potrivit pentru abraziv V93, talpa de slefuit delta, placa fara talpa de slefuit interschimbabila,  
pentru atasarea talpii de slefuire Stickfix, moale si dura, filet de racord  FastFix

144,00
171,36 496802

SSH-STF-V93/6-W/2
pentru DX 93, RO 90 DX, strat adeziv cu StickFix pentru schimbarea rapida a talpii de slefuire,  
varianta moale/soft, cu buton de inchidere, conţinut pachet 2 Unit

86,00
102,34 488715

SSH-STF-V93/6-H/2
pentru DX 93, RO 90 DX, strat adeziv cu StickFix pentru schimbarea rapida a talpii de slefuire, varianta dur,  
cu buton de inchidere, conţinut pachet 2 Unit

86,00
102,34 488716

LSS-STF-RO90 V93/6
potrivit pentru abraziv V93, placa incl. talpa de slefuit interschimbabila, talpa de slefuit lamele V93,  
pentru slefuiri in spatii stramte

176,00
209,44 496803

LSS-STF-RO90 V93 E
talpa suport de inlocuire a talpii de slefuit lamele

136,00
161,84 497483

Talpa de slefuit
Toate variantele: filet de racord  FastFix  

ST-STF D90/7 FX H-HT
varianta dur, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, pentru suprafete plane si muchii inguste

176,00
209,44 495623

ST-STF D90/7 FX W-HT
varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, pentru utilizari universale pe suprafete 
plate si curbate

176,00
209,44 496804

ST-STF D125/8 FX-H-HT
varianta dur, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, rezistenta mare pe margini, pentru suprafete 
plane si muchii inguste

217,00
258,23 492127

ST-STF D125/8 FX-W-HT
varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, pentru utilizari universale pe suprafete 
plate si curbate

217,00
258,23 492125

ST-STF D125/8 FX-SW
varianta foarte moale, structura elastica, pentru rotunjiri si curburi grele

217,00
258,23 492126

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Talpa de slefuit
Toate variantele: pentru RO 150 FEQ,  MULTI- JETSTREAM 2, diametru 150 mm, filet de racord  FastFix 

ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT
varianta dur, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, rezistenta mare pe margini, pentru suprafete 
plane si muchii inguste

278,00
330,82 202463

ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT
varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, pentru utilizari universale pe suprafete 
plate si curbate

278,00
330,82 202461

ST-STF D150/MJ2-FX-SW
varianta foarte moale, structura elastica, pentru rotunjiri si curburi grele

278,00
330,82 202462

Talpa intermediara, de amortizare
Toate variantele: ca element de amortizare intre discul de slefuire si talpa de slefuit  

IP-STF-D90/6
talpa intermediara, de amortizare D 90 mm, înălţime 15 mm, diametru 90 mm

46,00
54,74 497481

IP-STF-D120/8-J
pentru slefuirea unor piese cu profil curb si slefuirea fina a unor piese, cu slefuitorul cu excentric Ø 125 mm, 
 JETSTREAM, înălţime 15 mm, diametru 120 mm, Ø cerc de găuri 90 mm

56,00
66,64 492271

IP-STF D150/MJ2-5/2
pentru slefuitor cu excentric cu diametrul de 150 mm,  MULTI- JETSTREAM 2, grosime optima pentru operatia 
de slefuire a caroseriilor si a componentelor cu forme similare, conţinut pachet 2 Unit, diametru 145 mm, 
înălţime 5 mm

121,00
143,99 203348

IP-STF D150/MJ2-15/1
pentru slefuitor cu excentric cu diametrul de 150 mm,  MULTI- JETSTREAM 2, grosime optima pentru operatia 
de slefuire a componentelor cu contur curb, diametru 145 mm, înălţime 15 mm

78,00
92,82 203351

Abrazive
de la pagina 130  

 Systainer³  

 SYS-STF-D77/D90/93V
cu forme pentru materialul abraziv Ø 77 mm, Ø 90 mm si V93, număr de compartimente 8,  
Mărime  Systainer  SYS3 M 112, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 112 mm

307,00
365,33 576784

 SYS-STF-80x133/D125/Delta
cu formă pentru materiale abrazive 80 x 133 mm, Ø 125 mm şi Delta, număr de compartimente 5,  
Mărime  Systainer  SYS3 M 112, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 112 mm

311,00
370,09 576781

 SYS-STF D150
cu forme din plastic pentru abrazive Ø 150 mm, număr de compartimente 10, Mărime  Systainer  SYS3 M 237, 
dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 237 mm

364,00
433,16 576785

Protectie  

FESTOOL 90FX
pentru RO 90 DX, pentru protecţia sabotului de şlefuire şi piesei în cazul unei distanţe minime faţă de margine

60,00
71,40 496801

FESTOOL 125FX
pentru RO 125 FEQ, pentru protecţia tălpii de şlefuire şi piesei în cazul distanţelor minime faţă de margine

60,00
71,40 493912

FESTOOL 150FX
pentru RO 150 FEQ, pentru protecţia tălpii de şlefuire şi piesei în cazul distanţelor minime faţă de margine

74,00
88,06 493913
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Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Talpa de lustruit

PT-STF-D90 FX-RO90
pentru RO 90 DX,  FastFix, pentru blocarea accesoriilor de lustruit cu Ø 80 mm, lustruirea marginilor,  
lustruirea suprafetelor mici, diametru 75 mm

176,00
209,44 495625

PT-STF-D125 FX-RO125
pentru RO 125 FEQ,  FastFix, fixeaza accesoriile de lustruit, diametru 115 mm, înălţime 10 mm

127,00
151,13 492128

PT-STF-D150 FX
pentru RO 150 FEQ,  FastFix, fixeaza accesoriile de lustruit, diametru 135 mm, înălţime 10 mm

175,00
208,25 496151

PT-STF-D150 M8
pentru RO 150, fixeaza accesoriile de lustruit, diametru 135 mm, înălţime 10 mm

130,00
154,70 496152

Maner auxiliar ZG-RAS/RO
pentru RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180

44,00
52,36 487865

Maner BG-RO 150
pentru RO 150 FEQ

115,00
136,85 495188

Materialul abraziv potrivit.
Pentru orice aplicaţie.

Şi pentru ca să aveţi o perspectivă generală bună asupra tuturor 
materialelor dumneavoastră abrazive, există şi cutia  Systainer 
potrivită de la  Festool. Cu inserţii pentru diametrele materialelor 
abrazive respective.

Cutiile  Systainer şi alte accesorii inteligente găsiţi  
începând cu pagina 98

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Acumulatori  
începând cu pagina

Şlefuitoarele compacte cu mâner ambidextru –  
şi cu acumulator.
Şlefuitoarele cu excentric.

Datorită greutăţii reduse şi formei lor constructive compacte, şlefuitoarele cu excentric fac posibilă 
şlefuirea îndelungată neobositoare deasupra capului sau pe suprafeţe verticale. Indiferent dacă sunt  
cu acumulator sau cu acţionare de la reţea – ambele variante sunt deosebit de energice şi puternice  
la îndepărtarea materialului. Iar datorită setului Protector ataşabil şi sacului de colectare a prafului 
Longlife ajungeţi într-o modalitate menajantă şi rapid la destinaţie.

Slefuitoare cu excentric

Şlefuitor cu excentric  
cu acumulatori

Varianta cu acumulator pentru rindeluire fără limite. 
Şi cu funcţionare neîntreruptă datorită adaptorului  
de reţea opţional.

Varianta extrauşoară cu cablu.

Motor  EC-TEC  
fără perii

ETSC 125 

ETS 125 R 

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth® sunt disponibile la pagina 29

28

Şlefuire
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Cu 250 Wati, ETS este în fruntea 
topului din clasa sa de putere si 
asigura progresul rapid al lucrului.

Datorită acumulatorilor  Bluetooth® 
cu capacitatea de 3,1 Ah, care au 
o durată de funcţionare mai mare 
decât timpul de încărcare.

Acumulatorii  Bluetooth® Ergo 18 V 
în combinaţie cu motorul  EC-TEC 
fără perii asigură şlefuirea înde-
lungată şi la fel de rezistent şi 
puternic.

Pentru toate utilizările care necesită o putere de func-
ţionare mai îndelungată, acumulatorii  Bluetooth® Ergo 
18 V poate fi înlocuit cu adaptorul de reţea „plug it“  
(inclus în set şi disponibil ca accesoriu). Şi, în combi-
naţie cu cablul plug it, se obţine o maşină legată  
la reţea cu un timp de funcţionare nelimitat –  
ideal în combinaţie cu un aspirator mobil  Festool.

Deosebit de puternic la îndepăr-
tarea materialului

Lucru fără întreruperi Puternic şi durabil

Inedit: Cu acumulatori sau cablu

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 108

Şlefuire uşoară a muchiilor.
Cu şlefuitoarele de muchii   
ES-ETS 125 şi  ES-ETSC 125.

Fiecare muchie este diferită. În unele cazuri, aceasta este tăiată cu 
ferăstrăul sau frezată, în alte cazuri, aceasta este brută sau lăcuită. 
Iar dumneavoastră doriţi să le prelucraţi perfect pe toate. Cu şlefu-
itorul de muchii inovator de la  Festool, reuşiţi să faceţi acest lucru 
într-un mod rapid şi simplu chiar de la prima utilizare.



03

102

Adaptat la mână.
Şlefuitoarele cu excentric cu motor  EC-TEC.

Pentru şlefuirea fără efort deasupra capului, o adaptare optimă pe margini şi confort în orice poziţie  
de lucru. Noua clasă compactă ETS EC cu ergonomie adecvată pentru posibilităţi de prindere diferite, 
dar întotdeauna optime. Motorul  EC-TEC fără perii şi componentele de înaltă calitate garantează  
o durată de viaţă utilă îndelungată.

Slefuitoare cu excentric

Slefuitoare cu excentric

Disponibil cu diametrul de 150 mm şi cu 2 curse  diferite: 
ETS EC 150/3 cu cursă de şlefuire de 3 mm pentru 
 şlefuirea fină şi ETS EC 150/5 cu cursă de şlefuire de 
5 mm pentru şlefuirea intermediară.

Diametru de 125 mm şi cursă de 
 şlefuire de 3 mm pentru şlefuire fină.

Motor  EC-TEC  
fără perii

ETS EC 150/3 
ETS EC 150/5

ETS EC 125/3 

Şlefuire
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Nu protejează numai piesa, ci şi utilizatorul. 
Frâna cu disc echipată cu carbură metalică ro-
bustă previne permanent turarea necontrolată 
a discului de şlefuire la mersul în gol şi permite 
poziţionarea fără striaţii şi îndepărtarea rapidă 
a sculei.

Noul „Vibration Control System“ face motorul să 
 funcţioneze inteligent. Cu sistemul de reglare activ  
al turaţiei, care reduce automat randamentul de  
mers în cazul unor vibraţii prea mari. Rezultatul: 
o funcţionare constantă şi o senzaţie mult îmbunătă-
ţită la şlefuire, cu un nivel de vibraţii considerabil  
mai mic.

Nou dezvoltat pentru o protecţie optimă a suprafeţelor  
şi o manevrare semnificativ îmbunătăţită. Învelitoarea  
de protecţie din nylon 100% înveleşte furtunul de aspirare  
şi îl lasă să alunece într-o modalitate menajantă peste  
suprafeţe şi muchii. Concomitent, cablul plug it integrat  
este protejat împotriva deteriorărilor.

Întrerupătorul cu tastă poziţionat ideal împiedică 
conectarea sau deconectarea necontrolată.

Rezultate optime, în siguranţă

Diferenţa dintre a simţi şi a experimenta

Pornirea/oprirea se realizează doar de către utilizator – 
niciodată accidental

Optimizează rezultatul şlefuirii deoarece nu se mai  
produc fricţiuni

Principiul  MULTI- JETSTREAM 2 se defineşte prin interacţiunea inedită dintre 
aerul de admisie şi aerul uzat – cu aspirarea optimă a prafului până în zona de 
margine. Fluxul de aer care este astfel creat transportă activ praful din şlefuire 
către cel mai apropiat canal de aspirare. Rezultatul: aspirare în proporţie de 
aproape 100% la o îndepărtare constantă a materialului prin şlefuire, calitate 
superioară a suprafeţei şi un mediu de lucru sănătos.

 MULTI- JETSTREAM 2.
Sistem de şlefuire cu sistem  
de transport al prafului integrat.
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Cu viteză la finisare.
Şlefuitoarele cu excentric puternice.

Funcţionare extrem de lină, ergonomie perfectă, adaptare progresivă a turaţiei, frână cu disc  sigură: 
punctele forte comune ale celor două şlefuitoare cu excentric – pentru mai mult confort în cazul 
 lucrului îndelungat.

Slefuitoare cu excentric

Disponibil cu diametrul de 150 mm şi cu 2 curse diferite:  
ETS EC 150/3 cu cursă de şlefuire de 3 mm pentru şlefuirea fină şi 
ETS EC 150/5 cu cursă de şlefuire de 5 mm pentru şlefuirea intermediară.

ETS 150/3
ETS 150/5 

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 8

Service-ul nostru.
Succesul dumneavoastră.
Service-ul direct, practic şi cuprinzător pentru dumneavoastră şi scula 
dumneavoastră. Pe lângă scule excelente vă oferim şi servicii de calitate 
remarcabilă. Şi asta pe întreaga durată de viaţă a sculei.

Şlefuire
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Suprafete plane

Suprafete curbe

Slefuire bruta

Slefuire fina

Slefuire extra-fina

Slefuire bruta

Slefuire fina

Slefuire extra-fina

Potrivit
Extrem de potrivit

Suprafete plane

Suprafete curbe

Slefuire bruta

Slefuire fina

Slefuire extra-fina

Slefuire bruta

Slefuire fina

Slefuire extra-fina

Date tehnice ETS 125 R ETSC 125 ETS EC 125/3

Putere consumată (W) 250 – 400

Tensiunea acumulatorului (V) – 18 –

Capacitate acumulator (Ah) – 3,1 –

Turaţie mişcare excentric (min⁻¹) 6.000 – 12.000 6.000 – 10.000 6.000 – 10.000

Cursa de şlefuire (mm) 2 2 3

Ø disc de şlefuire interschimbabil (mm) 125 125 125

Ø racord aspirator (mm) 27 27 27

Masa (kg) 1,2 – 1,2

Masa cu acumulator (kg) – 1,4 –

Date tehnice ETS EC 150/3 ETS EC 150/5 ETS 150/3 ETS 150/5

Putere consumată (W) 400 400 310 310

Turaţie mişcare excentric (min⁻¹) 6.000 – 10.000 6.000 – 10.000 4.000 – 10.000 4.000 – 10.000

Cursa de şlefuire (mm) 3 5 3 5

Ø disc de şlefuire interschimbabil (mm) 150 150 150 150

Ø racord aspirator (mm) 27 27 27 27

Masa (kg) 1,2 1,2 1,8 1,8

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Curat şi fără praf.
Cu sac colector de rumeguş 
sau aspirator.

Fie prin intermediul sacului colector de rumeguş Longlife reutilizabil sau 
cu aspiratorul mobil  Festool. În sistemul nostru evitaţi pulberile direct 
acolo unde se formează. Iar datorită acumulatorului  Bluetooth® controlaţi 
aspiratorul mobil direct cu şlefuitorul cu acumulator.

Mai multe informaţii despre aspiratoarele noastre mobile găsiţi  
la pagina 148

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

ETS 125 R Toate variantele: talpa de slefuit cu StickFix Ø 125 mm (soft-HT), PROTECTII  Festool, sac de filtrare  
a prafului Longlife  

ETS 125 REQ 1.566,00
1.863,54 201213

ETS 125 REQ-Plus
 Systainer  SYS3 M 187

1.740,00
2.070,60 576069

ETSC 125 Toate variantele: talpa de slefuit cu StickFix Ø 125 mm (soft-HT), PROTECTII  Festool, sac de filtrare  
a prafului Longlife  

ETSC 125-Basic
fara acumulator, fara incarcator,  Systainer  SYS3 M 187

1.505,00
1.790,95 576370

ETSC 125 3,1 I-Plus
2 x acumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, încărcător rapid TCL 6,  Systainer  SYS3 M 187

2.550,00
3.034,50 576376

ETSC 125 Li 3,1 I-Set
2 x acumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, încărcător rapid TCL 6, Adaptor de reţea ACA 18V ERGO  
(inclusiv cablu de reţea plug it),  Systainer  SYS-COMBI 2

3.224,00
3.836,56 575712

ETS EC 125  

ETS EC 125/3 EQ-Plus
talpa de slefuit cu StickFix Ø 125 mm (soft-HT), şurubelniţa cu cap deschis, 5,  Systainer  SYS3 M 187

2.856,00
3.398,64 576341

ETS EC 150 Toate variantele: şurubelniţa cu cap deschis, 5  

ETS EC 150/3 EQ
Talpă de şlefuit M8 Ø 150 mm  MULTI- JETSTREAM 2 (supermoale SW)

2.683,00
3.192,77 575032

ETS EC 150/3 EQ-Plus
Talpă de şlefuit M8 Ø 150 mm  MULTI- JETSTREAM 2 (supermoale SW),  Systainer  SYS3 M 187

2.856,00
3.398,64 576320

ETS EC 150/5 EQ
Talpă de şlefuit M8 Ø 150 mm  MULTI- JETSTREAM 2 (moale W)

2.683,00
3.192,77 575043

ETS EC 150/5 EQ-Plus
Talpă de şlefuit M8 Ø 150 mm  MULTI- JETSTREAM 2 (moale W),  Systainer  SYS3 M 187

2.856,00
3.398,64 576329

ETS 150 Toate variantele: cartus cu filtru, şurubelniţa cu cap deschis, 5  

ETS 150/3 EQ
Talpă de şlefuit M8 Ø 150 mm  MULTI- JETSTREAM 2 (supermoale SW)

1.826,00
2.172,94 575023

ETS 150/3 EQ-Plus
Talpă de şlefuit M8 Ø 150 mm  MULTI- JETSTREAM 2 (supermoale SW),  Systainer  SYS3 M 187

2.025,00
2.409,75 576072

ETS 150/5 EQ
Talpă de şlefuit M8 Ø 150 mm  MULTI- JETSTREAM 2 (moale W)

1.826,00
2.172,94 575057

ETS 150/5 EQ-Plus
Talpă de şlefuit M8 Ø 150 mm  MULTI- JETSTREAM 2 (moale W),  Systainer  SYS3 M 187

2.025,00
2.409,75 576080

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Şlefuire
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Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Talpa de slefuit  

ST-STF 125/8-M4-J W-HT
pentru ES 125, ETS 125, ETSC 125, varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte,  
pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate,  JETSTREAM, filet de racord M4, Ø cerc de găuri 90 mm

263,00
312,97 492280

ST-STF 125/8-M4-J SW
pentru ES 125, ETS 125, ETSC 125, varianta foarte moale, structura elastica, pentru rotunjiri si curburi grele, 
 JETSTREAM, filet de racord M4, Ø cerc de găuri 90 mm

263,00
312,97 492282

ST-STF 125/8-M8-J H
pentru ETS EC 125, LEX 125, varianta dur, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, rezistenta mare 
pe margini, pentru suprafete plane si muchii inguste,  JETSTREAM, filet de racord M8

270,00
321,30 492284

ST-STF 125/8-M8-J W-HT
pentru ETS EC 125, LEX 125, varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte,  
pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate,  JETSTREAM, filet de racord M8

270,00
321,30 492286

ST-STF 125/8-M8-J SW
pentru ETS EC 125, LEX 125, varianta foarte moale, structura elastica, pentru rotunjiri si curburi grele, 
 JETSTREAM, filet de racord M8

270,00
321,30 492288

ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT
pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 and WTS 150/7, varianta dur, prindere cu scai rezistentă la temperaturi 
înalte, rezistenta mare pe margini, pentru suprafete plane si muchii inguste,  MULTI- JETSTREAM 2,  
diametru 150 mm, filet de racord M8

278,00
330,82 202460

ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 and WTS 150/7, varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă  
la temperaturi înalte, pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate,  MULTI- JETSTREAM 2,  
diametru 150 mm, filet de racord M8

278,00
330,82 202458

ST-STF D150/MJ2-M8-SW
pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 and WTS 150/7, varianta foarte moale, structura elastica,  
pentru rotunjiri si curburi grele,  MULTI- JETSTREAM 2, diametru 150 mm, filet de racord M8

278,00
330,82 202459

Talpa intermediara, de amortizare
Toate variantele: ca element de amortizare intre discul de slefuire si talpa de slefuit  

IP-STF-D120/8-J
pentru slefuirea unor piese cu profil curb si slefuirea fina a unor piese, cu slefuitorul cu excentric Ø 125 mm, 
 JETSTREAM, înălţime 15 mm, diametru 120 mm, Ø cerc de găuri 90 mm

56,00
66,64 492271

IP-STF D150/MJ2-5/2
pentru slefuitor cu excentric cu diametrul de 150 mm,  MULTI- JETSTREAM 2, grosime optima pentru operatia 
de slefuire a caroseriilor si a componentelor cu forme similare, conţinut pachet 2 Unit, diametru 145 mm, 
înălţime 5 mm

121,00
143,99 203348

IP-STF D150/MJ2-15/1
pentru slefuitor cu excentric cu diametrul de 150 mm,  MULTI- JETSTREAM 2, grosime optima pentru  
operatia de slefuire a componentelor cu contur curb, diametru 145 mm, înălţime 15 mm

78,00
92,82 203351

Abrazive
de la pagina 131

 Systainer³  

 SYS-STF-80x133/D125/Delta
cu formă pentru materiale abrazive 80 x 133 mm, Ø 125 mm şi Delta, număr de compartimente 5,  
Mărime  Systainer  SYS3 M 112, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 112 mm

311,00
370,09 576781

 SYS-STF D150
cu forme din plastic pentru abrazive Ø 150 mm, număr de compartimente 10, Mărime  Systainer  SYS3 M 237, 
dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 237 mm

364,00
433,16 576785

Protectie PR ETS-R 125
pentru ETS 125 REQ, ETSC 125, pentru slefuirea atenta de-a lungul geamurilor, ramelor si inserturilor, 
pentru protecţia tălpii de şlefuire şi piesei în cazul distanţelor minime faţă de margine

58,00
69,02 201690

Sac de filtrare a prafului Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS
pentru RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, Pentru retinerea prafului si eliminarea 
produsului aspirat, fara praf, pot fi golite în mai multe rânduri si rezistente la uzura gratie geotextilului din 
poliester de mare rezistenta, durabil

157,00
186,83 201693

Tehnologie pentru acumulatori şi de încărcare
de la pagina 28

Sac de filtrare turbo
Toate variantele: pentru RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pentru inserare in cartusul  
de filtru, sac de filtrare din hartie, pentru aspirare turbo a prafului

 

TF II-RS/ES/ET/25
conţinut pachet 25 Unit

183,00
217,77 487871

TF II-RS/ES/ET/5
conţinut pachet 5 Unit

45,00
53,55 487779

Set – Sac de filtrare turbo TFS-ES 150
pentru ES 150, ETS 150, pentru vizibilitate buna si mediu de lucru curat, nu este adecvat pentru 
ETS EC 125/150, sac de filtrare din hartie, pentru aspirare turbo a prafului si un suport de plastic,  
cartus cu filtru, filtru turbo

138,00
164,22 489631

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Şlefuitor cu excentric | Şlefuire
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Acumulatori  
începând cu pagina

Şlefuiţi cu uşurinţă fiecare muchie.

Şlefuitor de muchii

Şlefuitor de muchii  
cu acumulator

Şlefuitoarele de muchii.

Câte ore v-aţi obosit utilizând dispozitivul de şlefuire? Câte muchii aţi şlefuit deja în profunzime? 
Fiecare muchie este diferită. În unele cazuri, aceasta este tăiată cu ferăstrăul sau frezată, în alte 
cazuri, aceasta este brută sau lăcuită. Iar dumneavoastră doriţi să le prelucraţi perfect pe toate. 
Cu şlefuitorul de muchii inovator de la  Festool, reuşiţi să faceţi acest lucru într-un mod rapid  
şi simplu chiar de la prima utilizare.

Un şlefuitor de muchii pentru fiecare muchie: 
indiferent dacă muchia este tăiată cu ferăs-
trăul sau frezată, netratată sau lăcuită.

Mobilitate deplină a acumulatorului fără furtun şi cablu –  
deosebit de avantajos în cazul pieselor mari.

  ES-ETS 125 

  ES-ETSC 125

Date tehnice  ES-ETSC 125  ES-ETS 125

Putere consumată (W) – 250

Tensiunea acumulatorului (V) 18 –

Capacitate acumulator (Ah) 3,1 –

Turaţie mişcare excentric (min⁻¹) 6.000 – 10.000 6.000 – 12.000

Cursa de şlefuire (mm) 2 2

Ø disc de şlefuire interschimbabil (mm) 125 125

Ø racord aspirator (mm) 27 27

Reglaj unghiular (°) 43 – 92 43 – 92

Înălţime muchie (mm) 5 – 60 5 – 60

Masa (kg) – 2

Masa cu acumulator (kg) 2,2 –28

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth® sunt disponibile la pagina 29

Şlefuire

Motor  EC-TEC  
fără perii
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Modul de şlefuire reglabil
În modul Hard (reglare pentru preşlefuire) muchia este şlefuită 
conform unghiului reglat. În modul Soft (reglare pentru şlefuire 
intermediară), şlefuitorul de muchii se adaptează exact la suprafaţa 
de şlefuit, astfel încât să nu fie şlefuite în profunzime vopseaua sau 
materialul de umplere.

Protecţia piesei
Banda de aliniere pe suprafaţa 
de alunecare de pe ghidajul cu-
lisant poate fi înlocuită simplu 
şi rapid de pe orice suprafaţă. 
Velur pentru suprafeţele de-
licate, material plastic pentru 
toate celelalte suprafeţe.

Corecţie unghiulară
Sistemul de corecţie unghiulară fără scule permite 
eliminarea şi blocarea unghiurilor libere. Pentru mai 
multă precizie, puteţi regla inclusiv manual unghiul 
pe indicatorul de unghiuri.

Şlefuitor de muchii | Şlefuire

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

 ES-ETSC 125  

 ES-ETSC 125 3,1 I-Plus
sprijin de poziţionare AH- ES-ETS/ETSC, 2 x acumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, încărcător rapid TCL 6,  
talpa de slefuit cu StickFix Ø 125 mm (soft-HT), sac de filtrare a prafului Longlife, cheie hexagonală tubulară 
cu cap deschis, 5,  Systainer  SYS3 M 337

2.902,00
3.453,38 576684

 ES-ETS 125  

 ES-ETS 125 REQ-Plus
sprijin de poziţionare AH- ES-ETS/ETSC, talpa de slefuit cu StickFix Ø 125 mm (soft-HT),  
sac de filtrare a prafului Longlife, Cablu de reţea plug it (4 m), cheie hexagonală tubulară cu cap deschis, 5, 
 Systainer  SYS3 M 337

2.097,00
2.495,43 576678

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Sprijin de poziţionar AH- ES-ETS/ETSC
pentru ETS 125 REQ, ETSC 125,  ES-ETS 125 şi  ES-ETSC 125, pentru şlefuirea unghiulară, cu maşina asigurată 
împotriva răsturnării, a muchiilor cu material de umplutură, vopsite şi din lemn masiv, sabotul de protecţie 
LAS-H-ES, sabotul de protecţie LAS-W-ES, cheie hexagonală tubulară cu cap deschis, 5, reglaj unghiular  
43 – 92°, înălţime muchie 5 – 60 mm

662,00
787,78 205316

Sabot de protectie
Toate variantele: pentru AH- ES-ETS/ETSC,  ES-ETSC şi  ES-ETS  

LAS-H-ES
ghidaj culisant multifuncţional din material plastic pentru lemn sau materiale lemnoase

67,00
79,73 205491

LAS-W-ES
ghidaj culisant cu bandă cu scai pentru fixarea unei benzi de aliniere din velur pe suprafaţa de alunecare în 
vederea şlefuirii pieselor netede sau delicate, bandă de aliniere pe suprafaţa de alunecare GB-LAS-STF-ES

102,00
121,38 205492

Banda de aliniere pe suprafata de alunecare GB-LAS-STF-ES/5
pentru AH- ES-ETS/ETSC, LAS-W-ES,  ES-ETSC şi  ES-ETS, bandă de aliniere pe suprafaţa de alunecare,  
din velur, pentru o schimbare rapidă şi simplă, folosiţi în diferite scopuri de utilizare, de exemplu,  
la suprafeţele acoperite de ulei şi vopsite, câte o bandă de aliniere proprie pe suprafaţa de alunecare

113,00
134,47 205493

Adaptor de reţea ACA 220-240/18V Ergo
pentru şlefuitoarele cu acumulatori RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, neadecvat pentru toate celelalte maşini 
cu acumulatori, pentru regimul electric de funcţionare permanentă a şlefuitoarelor cu acumulatori RTSC 400, 
DTSC 400, ETSC 125, design ergonomic, uşor, Cablu de reţea plug it (4 m), tensiune de intrare 220 – 240 V, 
tensiune 18 – 20 V, putere nominală 150 W, masa 0,3 kg

607,00
722,33 202501

Abrazive
de la pagina 131

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Şlefuitoarele orbitale compacte  
cu mâner ambidextru – şi cu acumulator.
Şlefuitoarele noastre orbitale ergonomice 
 RUTSCHER.
Ideal pentru şlefuirea suprafeţelor înguste sau drepte în apropierea marginilor. Datorită formei 
 constructive compacte, greutăţii reduse şi ergonomiei perfecte, şlefuitoarele orbitale  RUTSCHER  
sunt ideale pentru şlefuirea îndelungată şi fără efort fizic deasupra capului.

Slefuitor cu vibratie

Şlefuitor orbital compact, cu conectare la priză, 
pentru o utilizare de lungă durată.

Şlefuitor orbital compact cu acumulator, la fel de 
rezistent şi puternic ca un aparat conectat la priză.  
Cu adaptor de reţea plug-it utilizabil şi ca adaptor  
de reţea.

Şlefuitor orbital  
cu acumulatori

RTS 400 

RTSC 400
Date tehnice RTS 400 RTSC 400

Putere consumată (W) 250 –

Tensiunea acumulatorului (V) – 18

Capacitate acumulator (Ah) – 3,1

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 6.000 – 12.000 6.000 – 10.000

Curse de lucru (min⁻¹) 12.000 – 24.000 12.000 – 20.000

Cursa de şlefuire (mm) 2 2

Talpă interschimbabilă de şlefuit (mm) 80 x 130 80 x 130

Ø racord aspirator (mm) 27 27

Masa (kg) 1,2 –

Masa cu acumulator (kg) – 1,4

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth® sunt disponibile la pagina 29

Acumulatori  
începând cu pagina 28

Şlefuire

Motor  EC-TEC  
fără perii
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Pentru toate utilizările care necesită o putere 
de funcţionare mai îndelungată, acumulatorii 
 Bluetooth® Ergo 18 V poate fi înlocuit cu adap-
torul de reţea „plug it“ (inclus în set şi dispo-
nibil ca accesoriu). Şi, în combinaţie cu cablul 
plug it, se obţine o maşină legată la reţea cu 
un timp de funcţionare nelimitat – ideal în 
combinaţie cu un aspirator mobil  Festool.

Datorită acumulatorilor  Bluetooth® cu capaci-
tatea de 3,1 Ah, care au o durată de funcţionare 
mai mare decât timpul de încărcare.

Inedit: Cu acumulatori sau cablu

Lucru fără întreruperi

Şlefuitor orbital  RUTSCHER | Şlefuire

Talpa de slefuit SSH-STF-80x130/12
pentru RTS 400, RS 400, RTSC 400, strat adeziv cu StickFix pentru schimbarea rapida a talpii de slefuire, 
perforat cu 12 orificii de aspirare, cote 80 x 130 mm

138,00
164,22 489252

Talpa intermediara, de amortizare IP-STF-80x133/12-STF LS130/2
element de amortizare intre talpa de slefuit si abraziv, conţinut pachet 2 Unit, înălţime 5 mm,  
cote 80 x 133 mm

71,00
84,49 490160

Abrazive
de la pagina 135  

 Systainer³  SYS-STF-80x133/D125/Delta
cu formă pentru materiale abrazive 80 x 133 mm, Ø 125 mm şi Delta, număr de compartimente 5,  
Mărime  Systainer  SYS3 M 112, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 112 mm

311,00
370,09 576781

Protectie PR RTS-R 80x133
pentru RTS 400 REQ, RTSC 400, pentru slefuirea atenta de-a lungul geamurilor, ramelor si inserturilor, 
pentru protecţia sabotului de şlefuire şi piesei în cazul unei distanţe minime faţă de margine

58,00
69,02 201691

Sac de filtrare a prafului Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS
pentru RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, Pentru retinerea prafului si eliminarea 
produsului aspirat, fara praf, pot fi golite în mai multe rânduri si rezistente la uzura gratie geotextilului  
din poliester de mare rezistenta, durabil

157,00
186,83 201693

Tehnologie pentru acumulatori şi de încărcare
de la pagina 28  

Adaptor de reţea ACA 220-240/18V Ergo
pentru şlefuitoarele cu acumulatori RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, neadecvat pentru toate celelalte maşini 
cu acumulatori, pentru regimul electric de funcţionare permanentă a şlefuitoarelor cu acumulatori RTSC 400, 
DTSC 400, ETSC 125, design ergonomic, uşor, Cablu de reţea plug it (4 m), tensiune de intrare 220 – 240 V, 
tensiune 18 – 20 V, putere nominală 150 W, masa 0,3 kg

607,00
722,33 202501

Sac de filtrare turbo
Toate variantele: pentru RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pentru inserare in cartusul  
de filtru, sac de filtrare din hartie, pentru aspirare turbo a prafului

 

TF II-RS/ES/ET/25
conţinut pachet 25 Unit

183,00
217,77 487871

TF II-RS/ES/ET/5
conţinut pachet 5 Unit

45,00
53,55 487779

Set – Sac de filtrare turbo TFS II-ET/RS
pentru RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2, pentru vizibilitate buna si mediu de lucru curat, sac de filtrare  
din hartie, pentru aspirare turbo a prafului si un suport de plastic, cartus cu filtru, 5 x filtru turbo

138,00
164,22 487780

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

RTS 400 R Toate variantele: talpa de slefuit cu StickFix 80 x 130 mm, PROTECTII  Festool, sac de filtrare a prafului Longlife  

RTS 400 REQ 1.566,00
1.863,54 201224

RTS 400 REQ-Plus
 Systainer  SYS3 M 187

1.740,00
2.070,60 576057

RTSC 400 Toate variantele: talpa de slefuit cu StickFix 80 x 130 mm, PROTECTII  Festool, sac de filtrare a prafului Longlife  

RTSC 400-Basic
fara acumulator, fara incarcator,  Systainer  SYS3 M 187

1.505,00
1.790,95 576347

RTSC 400 3,1 I-Plus
2 x acumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, încărcător rapid TCL 6,  Systainer  SYS3 M 187

2.550,00
3.034,50 576353

RTSC 400 Li 3,1 I-Set
2 x acumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, încărcător rapid TCL 6, Adaptor de reţea ACA 18V ERGO  
(inclusiv cablu de reţea plug it),  Systainer  SYS-COMBI 2

3.224,00
3.836,56 575724
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Date tehnice DTS 400 DTSC 400

Putere consumată (W) 250 –

Tensiunea acumulatorului (V) – 18

Capacitate acumulator (Ah) – 3,1

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 6.000 – 12.000 6.000 – 10.000

Cursa de şlefuire (mm) 2 2

Talpă interschimbabilă de şlefuit (mm) 100 x 150 100 x 150

Ø racord aspirator (mm) 27 27

Masa (kg) 1,2 –

Masa cu acumulator (kg) – 1,4
Acumulatori  

începând cu pagina

Şlefuitoarele compacte speciale pentru colţuri –  
şi cu acumulator.
Şlefuitoarele Delta.

Şlefuire în colţuri şi muchii – şlefuitoarele Delta se ghidează sigur pe muchiile înguste şi în colţuri 
datorită tălpii triunghiulare. Iar datorită designului compact, greutăţii reduse şi ergonomiei perfecte, 
acestea sunt ideale pentru şlefuirea îndelungată şi neobositoare deasupra capului.

Şlefuitor Delta compact, cu conectare la priză,  
pentru o utilizare de lungă durată.

Şlefuitor Delta compact cu acumulator, la fel de 
 rezistent şi puternic ca un aparat conectat la priză.  
Cu adaptor de reţea plug-it utilizabil şi ca adaptor  
de reţea.

Slefuitor Delta

Şlefuitor Delta  
cu acumulatori

DTS 400 

DTSC 400 

28

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth® sunt disponibile la pagina 29

Şlefuire

Motor  EC-TEC  
fără perii
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Şlefuitor Delta | Şlefuire

Pentru toate utilizările care necesită o putere de funcţionare mai 
îndelungată, acumulatorii  Bluetooth® Ergo 18 V poate fi înlocuit cu 
adaptorul de reţea „plug it“ (inclus în set şi disponibil ca accesoriu). 
Şi, în combinaţie cu cablul plug it, se obţine o maşină legată la reţea 
cu un timp de funcţionare nelimitat – ideal în combinaţie cu un  
aspirator mobil  Festool.

Inedit: Cu acumulatori sau cablu

 PROTECTOR pentru slefuirea atenta de-a lungul suprafetelor 
ferestrei, ramelor si inserturilor.

Mai putina prelucrare ulterioara

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Talpa de slefuit SSH-STF-Delta100x150/7
pentru DTS 400, DTSC 400, DS 400, pentru slefuiri uniforme in colturi, cote 100 x 150 mm

156,00
185,64 493723

Abrazive
de la pagina 136

 Systainer³  SYS-STF-80x133/D125/Delta
cu formă pentru materiale abrazive 80 x 133 mm, Ø 125 mm şi Delta, număr de compartimente 5,  
Mărime  Systainer  SYS3 M 112, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 112 mm

311,00
370,09 576781

Protectie PR DTS-R 100x150
pentru DTS 400 REQ, DTSC 400, pentru slefuirea atenta de-a lungul geamurilor, ramelor si inserturilor, 
pentru protecţia sabotului de şlefuire şi piesei în cazul unei distanţe minime faţă de margine

58,00
69,02 201692

Sac de filtrare a prafului Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS
pentru RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, Pentru retinerea prafului si eliminarea 
produsului aspirat, fara praf, pot fi golite în mai multe rânduri si rezistente la uzura gratie geotextilului  
din poliester de mare rezistenta, durabil

157,00
186,83 201693

Tehnologie pentru acumulatori şi de încărcare
de la pagina 28

Adaptor de reţea ACA 220-240/18V Ergo
pentru şlefuitoarele cu acumulatori RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, neadecvat pentru toate celelalte maşini 
cu acumulatori, pentru regimul electric de funcţionare permanentă a şlefuitoarelor cu acumulatori RTSC 400, 
DTSC 400, ETSC 125, design ergonomic, uşor, Cablu de reţea plug it (4 m), tensiune de intrare 220 – 240 V, 
tensiune 18 – 20 V, putere nominală 150 W, masa 0,3 kg

607,00
722,33 202501

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

DTS 400 R Toate variantele: talpa de slefuit cu StickFix 100 x 150 mm, PROTECTII  Festool, sac de filtrare a prafului Longlife  

DTS 400 REQ 1.566,00
1.863,54 201231

DTS 400 REQ-Plus
 Systainer  SYS3 M 187

1.740,00
2.070,60 576064

DTSC 400 Toate variantele: talpa de slefuit cu StickFix 100 x 150 mm, PROTECTII  Festool, sac de filtrare a prafului Longlife  

DTSC 400-Basic
fara acumulator, fara incarcator,  Systainer  SYS3 M 187

1.505,00
1.790,95 576359

DTSC 400 3,1 I-Plus
2 x acumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, încărcător rapid TCL 6,  Systainer  SYS3 M 187

2.550,00
3.034,50 576365

DTSC 400 Li 3,1 I-Set
2 x acumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, încărcător rapid TCL 6, Adaptor de reţea ACA 18V ERGO  
(inclusiv cablu de reţea plug it),  Systainer  SYS-COMBI 2

3.224,00
3.836,56 575703

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Precizie pe bandă rulantă.
Şlefuitorul cu bandă.

Şlefuirea lemnului, absolut precisă, paralelă cu textura: Atât la şlefuirea grosieră, cât şi la şlefuirea 
 fină – dacă este vorba despre şlefuire liniară, aceste şlefuitoare cu bandă sunt cele mai adecvate. 
 Pentru cele mai bune rezultate în timp record, fără ondulaţii şi fără prelucrări ulterioare.

Slefuitor cu banda

Sistem universal pentru suprafeţe mai mici:  
perfect la şlefuirea plană, de exemplu, a corpurilor 
de mobilier.

BS 75 

Date tehnice BS 75

Putere consumată (W) 1.010

Viteza benzii la sarcină nominală (m/min) 200 – 380

Lungime bandă x lăţime bandă (mm) 533 x 75

Suprafaţă de şlefuire (mm) 135 x 75

Ø racord aspirator (mm) 27/36

Masa (kg) 4

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Şlefuire
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Şlefuitor cu bandă | Şlefuire

Şlefuitorul cu bandă poate fi poziţionat încet şi sigur datorită 
cadrului de şlefuire, nu basculează şi este uşor de ghidat.

Dintr-un slefuitor cu banda manual direct o masina stationara  
pentru piese mici. Prelucrare optima.

Aşezare lină

Utilizabil staţionar

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

BS 75 Toate variantele: sac de praf, adaptor furtun, banda de slefuit P100, masa stationara de lucru,  SYS Maxi  

BS 75 E-Plus 2.357,00
2.804,83 575769

BS 75 E-Set
cadru de finisare a suprafetelor

3.015,00
3.587,85 575771

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Placa de slefuire
Toate variantele: pentru BS 75  

SU/GG-BS 75
din textil/grafit, conţinut pachet 2 Unit

78,00
92,82 490823

SU/KM-BS 75
fabricat din pluta/metal pentru operatii de slefuire grosiera

55,00
65,45 490824

Cadru de slefuire FSR-BS 75
pentru BS 75, instalare rapida, fara chei

896,00
1.066,24 204803

Bandă de şlefuire
de la pagina 137  

Adaptor furtun AA-BS 75/105
pentru BS 75, BS 105, pentru conectarea furtunului de aspirare la slefuitorul cu banda

87,00
103,53 490818

Sac de praf AS-BS 75/105
pentru BS 75, BS 105

169,00
201,11 490819

Masa stationara de lucru SE-BS 75/105
pentru BS 75, BS 105, conţinut pachet 2 Unit

153,00
182,07 490820

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Şlefuitoarele cu braţ telescopic.

Dezambalaţi şi începeţi. Operare deosebit de simplă 
fără asamblare şi reglare.

Pentru rezultate perfecte la zidăria uscată.

Evidenţiază asperităţile de pe suprafaţă cu inelul luminos 
cu LED-uri pe întreaga circumferinţă chiar pe parcursul 
şlefuirii – prelucrarea ulterioară de lungă durată nu mai 
este necesară.

Cu şlefuitoarele cu braţ telescopic  Festool, toate încăperile cu zidărie uscată sunt pregătite rapid. 
Manevrarea simplă a acestora face posibilă şlefuirea fără probleme, iar combinaţia cu aspira-
toarele  Festool asigură un mediu de lucru mai sănătos. Şlefuitorul  PLANEX LHS 2 225 asigură în 
plus cu lumina cu LED-uri şi cu mişcarea excentrică o calitate deosebit de ridicată a suprafeţei – 
datorită sistemului de sucţiune extrem de confortabil.

Motor  EC-TEC  
fără perii

Motor  EC-TEC  
fără perii

Şlefuitor cu gât lung

Şlefuitor cu gât lung

 PLANEX easy LHS-E 225 

  PLANEX LHS 2 225 

Şlefuire
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Şlefuitor cu braţ telescopic | Şlefuire

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 164

Aspiratorul mobil  PLANEX.

Aspiratorul puternic CTM 36 AC  PLANEX este configurat constructiv 
exact pentru randamentul ridicat de îndepărtare a materialului de care 
dispune şlefuitorul cu braţ telescopic  PLANEX. Cu stativ/suport de 
scule, furtun rezistent la îndoire şi capac glisant de închidere ermetică 
ComfortClean pentru o curăţare şi mai puternică a filtrului. Consecinţa: 
rezultate perfecte la viteză maximă.

Lucrezi mai eficient  
intr-un sistem

Lucru mai uşor

Calitate perfectă a suprafeţei
Inelul luminos cu LED-uri pe întreaga circumferinţă de 
la  PLANEX LHS 2 225 funcţionează ca o lampă de evi-
denţiere încorporată şi evidenţiază asperităţile chiar în 
timpul şlefuirii. Mişcarea de şlefuire excentrică asigură 
obţinerea de suprafeţe de înaltă calitate, fără necesitatea 
prelucrării ulterioare costisitoare.

Sistemul de sucţiune reglabil asigură 
lucrul ergonomic pe perete şi plafon: 
Şlefuitorul  PLANEX LHS 2 225 
destinde braţele şi spatele la perete 
şi plafon prin sistemul de sucţiune 
puternic, cu reglare uşoară.

Rază de acţiune mai mare
Mânerul ergonomic în T al 
 PLANEX LHS 2 225 asigură o rază 
de acţiune mărită la maşina scur-
tată şi, implicit, la o greutate mai 
mică. Pentru încăperi şi mai înalte, 
se poate adapta variabil lungimea 
de lucru cu până la două prelun-
gitoare.

Extensia digitală
Interconectarea cu  Festool Work App* permite 
utilizarea de funcţii suplimentare precum sistemul 
de comandă individual al inelului luminos cu LED-uri, 
precum şi tutorialele de utilizare a aparatului.

* Aceasta aplicație nu functionează in toate țările. Va rugam contactati dealerul  Festool local.
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Date tehnice LHS 2 225 LHS-E 225

Putere consumată (W) 400 400

Turaţie mişcare excentric (min⁻¹) 5.000 – 8.500 –

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) – 400 – 920

Cursa de şlefuire (mm) 4 –

Ø disc de şlefuire interschimbabil (mm) 220 215

Ø plăci abrazive (mm) 225 225

Lungime (m) 1,2/1,65 1,6

Ø racord aspirator (mm) 36/27 36/27

Masa (kg) – 4

Greutate (lungime de 1,20 m) (kg) 4 –

Greutate (lungime de 1,65 m) (kg) 4,7 –

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

LHS 2 225 Toate variantele: extensie de ghidare VL-LHS 2 225, clips pentru furtun SC-LHS 2 225, sistem de fixare cu 
scai KV-215 (pachet cu 5 buc.), pachet de 5 bucăţi Granat P180, Cablu de reţea plug it (4 m), talpă de şlefuit 
Ø 220 mm, inclusiv talpă intermediară de amortizare,  Systainer  SYS3 XXL 337

 

LHS 2 225 EQI-Plus 6.151,00
7.319,69 575990

LHS 2 225/CTL 36-Set
aspirator mobil CTL 36 E AC  PLANEX

10.666,00
12.692,54 576696

LHS 2 225/CTM 36-Set
aspirator mobil CTM 36E AC  PLANEX

11.609,00
13.814,71 576698

LHS-E 225 Toate variantele: disc de şlefuire cu StickFix Ø 215 (supermoale), în geanta de transport LHS-E 225-BAG, 
sistem de fixare cu scai KV-215 (pachet cu 5 buc.)  

LHS-E 225 EQ 4.019,00
4.782,61 571934

LHS-E 225/CTL36-Set
aparat mobil de aspirare CTL 36 E AC-LHS

8.364,00
9.953,16 575447

LHS-E 225/CTM 36-Set
aparatul mobil de aspirare CTM 36 E AC-LHS

9.308,00
11.076,52 575455

Accesorii pentru toate şlefuitoarele cu braţ telescopic  PLANEX Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Abrazive
de la pagina 134  

 Systainer³  SYS-STF-D225
cu forme din plastic pentru abrazive, Ø 225 mm, număr de compartimente 5, Mărime  Systainer  SYS3 M 337, 
dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 337 mm

386,00
459,34 576786

Stativ/suport de scule WHR-CT LHS 2
pentru CT 36  PLANEX, cu maner practic de transport, cu posibilitate de aşezare pentru materialul abraziv, 
tălpile intermediare de amortizare şi alte piese de dimensiuni reduse, fixare simplă la aspiratoarele  Festool 
prin T-LOC sau  SYS-Dock, adecvată pentru toate şlefuitoarele cu braţ telescopic  PLANEX

170,00
202,30 205274

Cablu plug it H05 RN-F-4  PLANEX
pentru şlefuitoarele cu gât lung  PLANEX LHS 2 225(I),  PLANEX 225 EQ,  PLANEX LHS-E 225 easy,  
cablu izolat cu cauciuc 240V cu „plug it“, adecvat in mod special pentru utilizarea cu  PLANEX LHS 225, 
 datorita mansonului prelungit al cablului, de ex. pentru lucrari de slefuire gips-carton, lungime 4 m

118,00
140,42

29,50 / 1 m
35,11 / 1 m

203929

Sistem de fixare cu scai KV-215/5
pentru fixarea cablurilor la furtunul de aspirare, reutilizabil şi flexibil, adecvat pentru furtunuri de aspirare  
cu diametrul de 27 mm, 32 mm şi 36 mm, conţinut pachet 5 Unit, lungime 215 mm

41,00
48,79 205294

Harnasament de transport si utilizare TG-LHS 225
pentru şlefuitoarele cu gât lung  PLANEX LHS 2 225(I),  PLANEX 225 EQ,  PLANEX LHS-E 225 easy,  
set de accesorii de lucru pentru slefuirea tavanelor, maner suplimentar lateral,  Systainer  SYS3 XXL 237

1.408,00
1.675,52 576802

Maner auxiliar ZG-LHS 225
pentru şlefuitoarele cu braţ telescopic  PLANEX si harnaşament

263,00
312,97 496916

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Şlefuire
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Accesorii pentru  PLANEX Easy LHS-E 225 Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Talpa de slefuit ST-STF-D215/8-LHS 225-SW
pentru şlefuitorul cu gât lung  PLANEX,  PLANEX easy, nu pentru şlefuitorul cu braţ telescopic 
 PLANEX LHS 2 225, pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate, disc de şlefuire foarte moale, 
adaptabil, favorizează lucrul cu economie de efort datorită suportului optim pentru dispozitivul de aspirare, 
diametru 215 mm

533,00
634,27 202546

Perie segmentata BS-LHS-E 225
pentru şlefuitor cu braţ telescopic  PLANEX easy LHS-E 225 EQ, parte detaşabilă a periei înguste inel,  
la capul de şlefuire  PLANEX easy LHS-E 225

144,00
171,36 203189

Perie ingusta inel BE-LHS-E 225
pentru şlefuitor cu braţ telescopic  PLANEX easy LHS-E 225 EQ, ca inlocuitor pentru peria ingusta inel,  
uzata

207,00
246,33 203190

Geanta/sac/husa LHS-E 225-BAG
pentru şlefuitor cu braţ telescopic  PLANEX easy LHS-E 225 EQ, geantă de transport cu curea de umăr

472,00
561,68 202477

Accesorii pentru  PLANEX LHS 225 (până în septembrie 2020) Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Talpa de slefuit
Toate variantele: nu pentru şlefuitorul cu braţ telescopic  PLANEX LHS 2 225, diametru 215 mm  

ST-STF-D215/8-LHS 225-SW
pentru şlefuitorul cu gât lung  PLANEX,  PLANEX easy, pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate, 
disc de şlefuire foarte moale, adaptabil, favorizează lucrul cu economie de efort datorită suportului optim 
pentru dispozitivul de aspirare

533,00
634,27 202546

ST-STF-D215/8-IP-LHS 225
pentru slefuitorul cu brat telescopic  PLANEX, pentru toate tipurile de aplicatii, in special potrivite pentru su-
prafete curbe, incl. 2 talpi intermediare, de amortizare, nu este recomandat pentru  PLANEX easy LHS-E 225

595,00
708,05 496106

Talpa intermediara, de amortizare IP-STF-D215/8/2x
ca element de amortizare intre discul de slefuire si talpa de slefuit, pentru utilizare cu talpa de slefuit 496106, 
conţinut pachet 2 Unit, înălţime 5 mm, diametru 215 mm

162,00
192,78 496140

Perie segmentata BS-LHS 225
pentru slefuitorul cu brat telescopic  PLANEX, nu pentru şlefuitorul cu braţ telescopic  PLANEX LHS 2 225, 
parte detasabila a periei inguste inel, la capul de slefuire  PLANEX LHS 225 EQ

144,00
171,36 495166

Perie ingusta inel BE-LHS 225
pentru slefuitorul cu brat telescopic  PLANEX, nu pentru şlefuitorul cu braţ telescopic  PLANEX LHS 2 225,  
ca inlocuitor pentru peria ingusta inel, uzata

207,00
246,33 495167

Extensie de ghidare VL-LHS 225
nu pentru şlefuitorul cu braţ telescopic  PLANEX LHS 2 225, pentru slefuitorul cu brat telescopic  PLANEX, 
extensie rapida de ghidare a slefuitorului  PLANEX pentru tavane inalte, lungime 500 mm

1.055,00
1.255,45 495169

Accesorii pentru  PLANEX LHS 2 225 Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Talpa de slefuit ST-D220/48-LHS 2 225
pentru şlefuitorul cu braţ telescopic  PLANEX LHS 2 225(I), neadecvat pentru  PLANEX LHS 225 EQ  
(până la 09/2020), neadecvat pentru  PLANEX LHS-E 225 EQ, pentru obţinerea de suprafeţe perfecte  
şi fără striaţii, utilizarea tălpii de şlefuit este posibilă exclusiv cu talpa intermediară de amortizare  
IP-STF-D220/48-LHS 2 225 înşurubată, talpă intermediară de amortizare, inclusiv 8 şuruburi din plastic, 
diametru 220 mm

410,00
487,90 205415

Talpa intermediara, de amortizare
Toate variantele: neadecvat pentru  PLANEX LHS 225 EQ (până la 09/2020), neadecvat pentru   
PLANEX LHS-E 225 EQ, pentru şlefuitorul cu braţ telescopic  PLANEX LHS 2 225(I), diametru 220 mm

 

IP-STF-D220/48-LHS 2 225
obligatoriu în combinaţie cu talpa de şlefuit ST-D220/48-LHS 2 225, fixare pe talpa de şlefuit cu ajutorul  
a 8 şuruburi din plastic ataşate, introducere simplă a şuruburilor prin rotire cu ajutorul unui al doilea şurub 
sau al unei monede (nu este necesară o şurubelniţă), sistem Stickfix de prindere cu scai pentru fixarea  
materialului abraziv şi înlocuirea rapidă a materialului abraziv, 8 x şurub din plastic

102,00
121,38 205418

IP-D220-LHS 2 225-SW
pentru şlefuirea materialelor deosebit de moi

140,00
166,60 577252

Extensie de ghidare VL-LHS 2 225
neadecvat pentru  PLANEX LHS 225 EQ (până la 09/2020), neadecvat pentru  PLANEX LHS-E 225 EQ,  
pentru şlefuitorul cu braţ telescopic  PLANEX LHS 2 225(I), extindere rapidă cu 450 mm a şlefuitorului  
cu braţ telescopic LHS 2 225, se pot folosi concomitent maximum două prelungitoare (unul este deja inclus  
în pachetul de livrare al  PLANEX LHS 2 225), lungime totală 500 mm, efect de prelungire 450 mm

923,00
1.098,37 205416

Clips pentru furtun SC-LHS 2 225
pentru şlefuitorul cu braţ telescopic  PLANEX LHS 2 225(I), pentru fixarea furtunului de aspirare şi cablului, 
la alegere, pe capătul din dreapta sau din stânga al mânerului în T al  PLANEX LHS 2 225, pentru eliminarea 
perturbaţiilor de la nivelul mânerului în timpul şlefuirii plafoanelor

51,00
60,69 205417

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Şlefuitoarele pneumatice cu excentric LEX.

Extrem de robust, rezistent şi fiabil. Ideale pentru utilizare îndelungată, deoarece şlefuitoarele 
pneumatice au necesităţi reduse de întreţinere şi sunt mai uşoare decât sculele electrice. Forţa este 
asigurată de motoare robuste cu lamele, sistemul IAS-3 proiectat optim garantează o aspirare  
perfectă, iar amortizorul de vibraţii permite lucrul în condiţii sănătoase. Consumul redus de aer 
comprimat asigură economii considerabile.

Slefuitor pneumatic cu excentric

Slefuitor pneumatic cu excentric

Slefuitor pneumatic cu excentric

Disponibil cu diametrul de 125 mm şi cu 2 curse diferite: LEX 3 125/3 cu 
cursă de şlefuire de 3 mm pentru o imagine de mare calitate a suprafeţei 
şlefuite la şlefuirea fină şi lustruire şi LEX 3 125/5 cu cursă de şlefuire  
de 5 mm pentru un progres rapid al lucrului la şlefuirea grosieră şi inter-
mediară.

Şlefuitor compact cu un diametru de 77 mm al discului de şle-
fuire şi greutatea de 800 g. Ideal pentru polizarea şi şlefuirea 
suprafeţelor sau muchiilor mici sau greu accesibile.

Disponibil cu diametrul de 150 mm şi cu 3 curse diferite: LEX 3 150/3 cu 
cursă de şlefuire de 3 mm pentru imagini de mare calitate a suprafeţei 
şlefuite la şlefuirea fină şi lustruire, LEX 3 150/5 cu cursă de şlefuire de 
5 mm pentru un progres rapid al lucrului la şlefuirea grosieră şi inter-
mediară şi LEX 3 150/7 cu cursă de şlefuire de 7 mm pentru îndepărtarea 
unor cantităţi mari de material într-un timp foarte scurt la şlefuirea 
grosieră.

Proiectat pentru operare permanenta.

LEX 3 125/3
LEX 3 125/5

LEX 3 77/2,5

LEX 3 150/3
LEX 3 150/5
LEX 3 150/7

Pentru funcţionarea aparatelor de şlefuire cu aer comprimat este necesar sistemul de racord IAS 3.

Şlefuire
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Poziţia ergonomică a preselectării turaţiei permite 
reglarea progresivă cu degetul mare şi pe parcursul 
şlefuirii.

Frâna cu discuri inedită reduce 
creşterea turaţiei discului de 
şlefuire şi împiedică astfel apariţia 
urmelor de şlefuire la aşezarea 
pe suprafaţă – pentru mai puţine 
retuşări şi costuri.

Ghidare exactă şi şlefuire precisă 
datorită învelişului Softgrip de 
la aparat. Ergonomia echilibrată 
 asigură totodată lucrul fără efort. Dur, moale, supermoale.  Festool pune la dis-

poziţie tălpi de şlefuire cu trei grade de duritate 
diferite pentru aplicaţii de lucru adaptate optim 
la material şi suprafaţa de lucru.

Reglarea turaţiei pe parcursul şlefuirii

Cea mai înaltă calitate a suprafeţei

Adaptat la mână

Durităţi ale tălpilor pentru fiecare aplicaţie 
de lucru

Avantaje la puterea a treia.
Sistemul IAS 3  Festool.

Sistemul de furtunuri IAS 3 reuneşte trei funcţii într-un furtun: 
alimentarea cu aer comprimat, recircularea aerului uzat şi 
aspirarea. Praful rezultat din şlefuire şi aerul uzat sunt ţinute  
la distanţă de suprafaţa de lucru. Datorită unui sistem de recir-
culare a aerului uzat construit inteligent nu poate ieşi aer rece: 
mâinile şi încheieturile mâinilor rămân calde, lucrul este mai 
plăcut şi mai sănătos.

1 –  Alimentare cu aer 
comprimat

2 – Aspirare a aerului uzat

3 – Sistem de aspirare a prafului

Şlefuitor pneumatic cu excentric | Şlefuire
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LRS 400 

Şlefuire adaptată la structura materialului 
datorită funcţiei de preselectare a turaţiei.
Şlefuitorul pneumatic orbital.

Şlefuitoarele pneumatice orbitale se aşează perfect în mână datorită greutăţii reduse şi formei 
lor constructive ergonomice. Ambele sunt dotate cu amortizor de vibraţii pentru lucrul în condiţii 
sănătoase şi fără efort. Datorită formei constructive dreptunghiulare, acestea sunt ideale pentru 
suprafeţele plane.

Cel lung pentru suprafeţe mari. Şi, cu toate acestea, 
uşor şi manevrabil.

Talpa de şlefuire MPE are o durată de viaţă utilă extrem de 
 îndelungată. Pentru că, faţă de tălpile de şlefuire din spume  
de cauciuc microporos uzuale, MPE are o rezistenţă la tracţiune  
de 5 ori mai mare şi este astfel deosebit de adecvat pentru  
utilizări dure.

Economie la costuri datorită tălpii de şlefuire MPE durabile

Şlefuitor pneumatic orbital

Pentru funcţionarea aparatelor de şlefuire cu aer comprimat este necesar sistemul de racord IAS 3.

Date tehnice LRS 400

Presiune de lucru (presiune dinamică) (bar) 6

Curse de lucru (min⁻¹) 14.000

Cursa de şlefuire (mm) 4

Consum de aer la sarcina nominală (l/min) 390

Talpă de şlefuit cu StickFix (mm) 80 x 400

Masa (kg) 2,1

Slefuire grosiera

Slefuire bruta

Slefuire fina

Colturi interioare

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

LRS 400
talpa de slefuit cu StickFix 
80 x 400 mm (moale), flacon ulei de 
curăţare şi lubrifiere LFC 9022 (50 ml)

3.356,00
3.993,64  574813

Şlefuire
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– –

–

–

– – –

– –

–

–

– – –

Slefuire grosiera

Slefuire bruta

Slefuire fina

Slefuire extra-fina

Slefuire grosiera

Slefuire bruta

Slefuire fina

Slefuire extra-fina

Suprafete plane

Suprafete curbe

Date tehnice LEX 3 77/2,5 LEX 3 125/3 LEX 3 125/5 LEX 3 150/3 LEX 3 150/5 LEX 3 150/7

Presiune de lucru (presiune dinamică) 
(bar) 6 6 6 6 6 6

Curse de lucru (min⁻¹) 21.000 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000

Turaţie mişcare excentric (min⁻¹) 10.500 9.500 9.500 10.000 10.000 10.000

Cursa de şlefuire (mm) 2,5 3 5 3 5 7

Valoarea emisiei de vibraţii ah (1 axă) 
(m/s²) 0,8 1,1 1,1 2,1 2,7 3,17

Valoarea emisiei de vibraţii ah (3 axe) 
(m/s²) 1,9 3,6 4,2 3,7 3,9 5,8

Consum de aer la sarcina nominală 
(l/min) 270 290 290 290 290 310

Ø taler de şlefuit (mm) 77 125 125 150 150 150

Nivel de presiune acustică (dB(A)) 72 70 70 72 72 76

Masa (kg) 0,7 1 1 1 1 0,9

Şlefuitorul pneumatic orbital şi prezentare generală | Şlefuire

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

LEX 3 77  

LEX 3 77/2,5
talpa de slefuit cu StickFix Ø 77 mm W-HT (moale), flacon ulei de curăţare şi lubrifiere LFC 9022 (50 ml), 
şurubelniţa cu cap deschis, 4

2.076,00
2.470,44 691131

LEX 3 125 Toate variantele: flacon ulei de curăţare şi lubrifiere LFC 9022 (50 ml), şurubelniţa cu cap deschis, 5  

LEX 3 125/3
talpa de slefuit cu StickFix Ø 125 mm (extra moale)

2.994,00
3.562,86 691140

LEX 3 125/5
talpa de slefuit cu StickFix Ø 125 mm (soft-HT)

2.994,00
3.562,86 691141

LEX 3 150 Toate variantele: flacon ulei de curăţare şi lubrifiere LFC 9022 (50 ml), şurubelniţa cu cap deschis, 5  

LEX 3 150/3
Talpă de şlefuit M8 Ø 150 mm  MULTI- JETSTREAM 2 (supermoale SW)

2.994,00
3.562,86 574996

LEX 3 150/5
Talpă de şlefuit M8 Ø 150 mm  MULTI- JETSTREAM 2 (moale W)

2.994,00
3.562,86 575081

LEX 3 150/7
Talpă de şlefuit M8 Ø 150 mm  MULTI- JETSTREAM 2 (moale W)

2.994,00
3.562,86 575077

Potrivit
Extrem de potrivit

Pentru funcţionarea aparatelor de şlefuire cu aer comprimat este necesar sistemul de racord IAS 3.
*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 

se aplică TVA. | TVA inclus.
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Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Talpa de slefuit  

ST-STF-D77/6-M5 W
pentru LEX 3 77, varianta moale/soft, pentru utilizare dura si universala, diametru 77 mm, filet de racord M5

163,00
193,97 498694

ST-STF 125/8-M8-J H
pentru ETS EC 125, LEX 125, varianta dur, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, rezistenta mare 
pe margini, pentru suprafete plane si muchii inguste,  JETSTREAM, filet de racord M8

270,00
321,30 492284

ST-STF 125/8-M8-J W-HT
pentru ETS EC 125, LEX 125, varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte,  
pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate,  JETSTREAM, filet de racord M8

270,00
321,30 492286

ST-STF 125/8-M8-J SW
pentru ETS EC 125, LEX 125, varianta foarte moale, structura elastica, pentru rotunjiri si curburi grele, 
 JETSTREAM, filet de racord M8

270,00
321,30 492288

ST-STF D150/MJ2-M8-SW
pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 and WTS 150/7, varianta foarte moale, structura elastica,  
pentru rotunjiri si curburi grele,  MULTI- JETSTREAM 2, diametru 150 mm, filet de racord M8

278,00
330,82 202459

ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 and WTS 150/7, varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă  
la temperaturi înalte, pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate,  MULTI- JETSTREAM 2,  
diametru 150 mm, filet de racord M8

278,00
330,82 202458

ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT
pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 and WTS 150/7, varianta dur, prindere cu scai rezistentă la temperaturi 
înalte, rezistenta mare pe margini, pentru suprafete plane si muchii inguste,  MULTI- JETSTREAM 2,  
diametru 150 mm, filet de racord M8

278,00
330,82 202460

ST-STF-D185/16-M8 W
pentru LEX 185, varianta moale/soft, pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate, filet de racord M8

322,00
383,18 490514

ST-STF-D185/16-M8 SW
pentru LEX 185, varianta foarte moale, structura elastica, pentru rotunjiri si curburi grele, filet de racord M8

322,00
383,18 490526

Talpa intermediara, de amortizare
Toate variantele: ca element de amortizare intre discul de slefuire si talpa de slefuit  

IP-STF-D77/6
pentru LEX 3 77, conţinut pachet 2 Unit, înălţime 10 mm, diametru 77 mm

98,00
116,62 498818

IP-STF-D120/8-J
pentru slefuirea unor piese cu profil curb si slefuirea fina a unor piese, cu slefuitorul cu excentric Ø 125 mm, 
 JETSTREAM, înălţime 15 mm, diametru 120 mm, Ø cerc de găuri 90 mm

56,00
66,64 492271

IP-STF D150/MJ2-5/2
pentru slefuitor cu excentric cu diametrul de 150 mm,  MULTI- JETSTREAM 2, grosime optima pentru operatia 
de slefuire a caroseriilor si a componentelor cu forme similare, conţinut pachet 2 Unit, diametru 145 mm, 
înălţime 5 mm

121,00
143,99 203348

IP-STF D150/MJ2-15/1
pentru slefuitor cu excentric cu diametrul de 150 mm,  MULTI- JETSTREAM 2, grosime optima pentru operatia 
de slefuire a componentelor cu contur curb, diametru 145 mm, înălţime 15 mm

78,00
92,82 203351

Talpa de slefuit  

SSH-STF-93x175/8
pentru RS 300, RS 3, LRS 93, strat adeziv cu StickFix pentru schimbarea rapida a talpii de slefuire,  
cote 93 x 175 mm

163,00
193,97 483905

SSH-93x175/8
pentru RS 300, RS 3, LRS 93, pentru abrazive, pentru prindere, cote 93 x 175 mm

143,00
170,17 489630

SSH-STF-80x400/17
pentru LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200, moale, cote 80 x 400 mm

355,00
422,45 493140

Talpă de şlefuire tip fier de călcat SSH-STF-V93x266/14
pentru RS 300, RS 3, LRS 93, sistem de prindere StickFix, varianta de talpa de slefuire din fier, de presare, 
cote 93 x 266 mm

234,00
278,46 486418

Abrazive
de la pagina 130  

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Şlefuire
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Şlefuitor cu aer comprimat | Şlefuire

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

 Systainer³  

 SYS-STF-D77/D90/93V
cu forme pentru materialul abraziv Ø 77 mm, Ø 90 mm si V93, număr de compartimente 8,  
Mărime  Systainer  SYS3 M 112, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 112 mm

307,00
365,33 576784

 SYS-STF D150
cu forme din plastic pentru abrazive Ø 150 mm, număr de compartimente 10, Mărime  Systainer  SYS3 M 237, 
dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 237 mm

364,00
433,16 576785

 SYS-STF-80x133/D125/Delta
cu formă pentru materiale abrazive 80 x 133 mm, Ø 125 mm şi Delta, număr de compartimente 5,  
Mărime  Systainer  SYS3 M 112, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 112 mm

311,00
370,09 576781

Furtun IAS
Toate variantele: pentru LEX 3, LEX 2, LRS, antistatic, in conformitate cu DIN IEC 312,  
rezistenţă de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, rezistent la temperaturi de până la + 70°C, Ø furtun 44 mm

 

IAS 3-3500 AS
pentru conectarea slefuitorului pneumatic  Festool la un aspirator mobil  Festool sau un bloc de alimentare, 
lungime 3,5 m

1.355,00
1.612,45

387,14 / 1 m
460,70 / 1 m

497208

IAS 3-5000 AS
pentru conectarea slefuitorului pneumatic  Festool la un aspirator mobil  Festool sau un bloc de alimentare, 
lungime 5 m

1.602,00
1.906,38

320,40 / 1 m
381,28 / 1 m

497209

IAS 3-7000 AS
pentru conectarea slefuitorului pneumatic  Festool la un aspirator mobil  Festool sau un bloc de alimentare, 
lungime 7 m

2.068,00
2.460,92

295,43 / 1 m
351,56 / 1 m

497210

IAS 3-10000 AS
pentru conectarea unui slefuitor pneumatic  Festool la un bloc de alimentare  Festool, lungime 10 m

3.191,00
3.797,29

319,10 / 1 m
379,73 / 1 m

497211

Furtun IAS light
Toate variantele: pentru LEX 3, LEX 2, LRS, antistatic, in conformitate cu DIN IEC 312,  
rezistenţă de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, rezistent la temperaturi de până la + 70°C, Ø furtun 37 mm

 

IAS 3 light 3500 AS
pentru conectarea slefuitorului pneumatic  Festool la un aspirator mobil  Festool sau un bloc de alimentare, 
lungime 3,5 m

1.186,00
1.411,34

338,86 / 1 m
403,24 / 1 m

497478

IAS 3 light 5000 AS
pentru conectarea slefuitorului pneumatic  Festool la un aspirator mobil  Festool sau un bloc de alimentare, 
lungime 5 m

1.398,00
1.663,62

279,60 / 1 m
332,72 / 1 m

497213

IAS 3 light 7000 AS
pentru conectarea slefuitorului pneumatic  Festool la un aspirator mobil  Festool sau un bloc de alimentare, 
lungime 7 m

1.701,00
2.024,19

243,00 / 1 m
289,17 / 1 m

497479

IAS 3 light 10000 AS
nota: nu in combinatie cu CT/SR si ASA, pentru conectarea unui slefuitor pneumatic  Festool la un bloc  
de alimentare  Festool, lungime 10 m

2.632,00
3.132,08

263,20 / 1 m
313,21 / 1 m

497480

Adaptor IAS IAS 3-SD
pentru LEX 3, LEX 2, LRS, pentru conectarea unui slefuitor pneumatic  Festool direct la o linie de aer  
comprimat (fara aspirare a prafului), lungime 90 mm

387,00
460,53 497214

Ulei de curatat si lubrifiere LFC 9022/50
pentru LEX, LRS, ulei special pentru pregatirea aerului comprimat, 50 ml

28,00
33,32

56,00 / 100 ml
66,64 / 100 ml

201077

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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138 Abrazive manuale

Material abraziv pentru 
maşinile noastre
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Granat

Granat Net

Granat Soft

Rubin 2

Saphir

Vlies

Platin 2

Granat Granat

Abrazive

Tip de material abraziv

Hârtie abrazivă P40-500
S Folie abrazivă P800-1500

Material abraziv 
reticular

Talpă de protecţie

Hârtie abrazivă pe substrat  
din  material spongios

Hârtie abrazivă cu suport robust  
din hârtie

Material abraziv pe suport de ţesătură 
foarte rezistent (rezistent la rupere)

Material abraziv din pâslă

Ţesătură de şlefuit fină pe suprafaţă 
din material spongios

Hârtie abrazivă
hârtie abrazivă manuală universală, 
flexibilă, pentru vopsele, material de 
şpăcluit, material de umplere, lacuri
disponibil ca rolă (115 mm x 25 m)  
sau arcuri de cerc (230 x 230 mm)
Granulaţie P40–400

Bloc de şlefuire
Bloc de şlefuire stabil, pe 4 părţi,  
în două modele:
Bloc standard; ideal pentru  
şlefuirea muchiilor şi profilelor;  
granulaţie 36–60–120–220
Bloc compus cu latură rotundă şi cu 
unghi ascuţit; ideal pentru şlefuirea 
locurilor greu accesibile şi profilelor 
concave; granulaţie 120

consultaţi pagina 139consultaţi pagina 138

›  

›  

›  

›  

›  

›  

Material abraziv pentru 
maşinile noastre

Abrazive manuale
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Granat

Granat Net

Granat Soft

Rubin 2

Saphir

Vlies

Platin 2

24 80

Granat VliesGranat Soft

Abrazive

Domeniul de utilizare

Material abraziv premium pentru utilizare 
 universală (de la şlefuirea grosieră până  
la şlefuirea fină)

Perfect pentru substraturi care produc mult praf; 
a se utiliza în combinaţie cu o talpă de protecţie 
(cu excepţia D225)

Pentru o capacitate maximă de adaptare  
şi rezultate de şlefuire uniforme pe materialele 
de şpăcluit moi (numai D225)

Perfect pentru prelucrarea lemnului

Pentru solicitare extremă în şlefuire grosieră

Pentru slefuire usoara, curatare,  
aplicarea uleiului, ceruire

Pentru pregătirea perfectă pentru polizare 
 (şlefuire uscată şi umedă)
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Material Categoria de granulaţie

Extrem de potrivit Potrivit

Burete de şlefuit
Burete de şlefuit pe 2 părţi, flexibil;  
ideal pentru şlefuirea profilurilor  
cu rază şi suprafeţelor profilate
Granulaţie 60–120–220–800

Rolă abrazivă Soft
Hârtie abrazivă pe suprafaţă din  material 
spongios pentru o distribuire uniformă 
a presiunii; ideal pentru  şlefuirea iniţială 
şi intermediară
Rolă de 115 mm x 25 m (preperforată)
Granulaţie P120–800

Pâslă de şlefuit manuală

ideal pentru şlefuire brută şi mătuirea 
straturilor de acoperire vechi înainte  
de aplicarea unui nou strat
Granulaţie de la MEDIUM 100  
până la SUPERFINE 800

consultaţi pagina 139consultaţi pagina 139consultaţi pagina 139
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›  
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›  

›  

›  

›  fără posibilitate de aspirare  pentru 
materialele abrazive D150 mm, 
80 x 133 mm şi 46 x 178 mm

cu posibilitate de aspirare pentru 
materialele abrazive 80 x 133 mm, 
115 x 228 mm, 80 x 400 mm şi 
80 x 200 mm

Dispozitiv de şlefuire HSK
tălpi preperforate (115 x 152 mm)
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P40 50 163,00
193,97

499077

P60 50 152,00
180,88

499078

P80 50 142,00
168,98

499079

P100 50 121,00
143,99

499080

P120 50 121,00
143,99

499081

P150 50 121,00
143,99

499082

P180 50 121,00
143,99

499083

P220 50 121,00
143,99

499084

S500 15 192,00
228,48

498322

S1000 15 192,00
228,48

498323

S2000 15 192,00
228,48

498324

S4000 15 192,00
228,48

498325

P40 50 131,00
155,89

497390

P60 50 122,00
145,18

497391

P80 50 114,00
135,66

497392

P100 100 192,00
228,48

497393

P120 100 192,00
228,48

497394

P150 100 192,00
228,48

497395

P180 100 192,00
228,48

497396

P220 100 192,00
228,48

497397

P240 100 192,00
228,48

497398

P320 100 192,00
228,48

497399

P400 100 192,00
228,48

497400

P40 50 163,00
193,97

497363

P60 50 152,00
180,88

497364

P80 50 142,00
168,98

497365

P100 100 241,00
286,79

497366

P120 100 241,00
286,79

497367

P150 100 241,00
286,79

497368

P180 100 241,00
286,79

497369

P220 100 241,00
286,79

497370

P240 100 241,00
286,79

497371

P320 100 241,00
286,79

497372

P400 100 241,00
286,79

497373

P500 100 241,00
286,79

498326

P800 50 231,00
274,89

498327

P1000 50 231,00
274,89

498328

P1200 50 231,00
274,89

498329

P1500 50 231,00
274,89

498330

Ø 90 mm

Abrazive

Ø 77 mm

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P80 50 135,00
160,65

497405

P120 50 115,00
136,85

497406

P150 50 115,00
136,85

497407

P180 50 115,00
136,85

497408

P240 50 115,00
136,85

497409

P320 50 115,00
136,85

497411

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P400 50 115,00
136,85

497412

P500 50 115,00
136,85

497413

P800 50 219,00
260,61

498929

P1000 50 219,00
260,61

498930

P1200 50 219,00
260,61

498931

P1500 50 219,00
260,61

498932

V93

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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DX

P40 50 240,00
285,60

499085

P60 50 223,00
265,37

499086

P80 50 209,00
248,71

499087

P100 50 177,00
210,63

499088

P120 50 177,00
210,63

499089

P24 25 242,00
287,98

484151

P36 25 242,00
287,98

484152

P50 25 207,00
246,33

485245

P80 25 207,00
246,33

485246

P40 10 81,00
96,39

497145

P40 50 250,00
297,50

497165

P60 10 75,00
89,25

497146

P60 50 234,00
278,46

497166

P80 10 71,00
84,49

497147

P80 50 218,00
259,42

497167

P100 100 370,00
440,30

497168

P120 10 61,00
72,59

497148

P120 100 370,00
440,30

497169

P150 100 370,00
440,30

497170

P180 10 61,00
72,59

497149

P180 100 370,00
440,30

497171

P220 100 370,00
440,30

497172

P240 100 370,00
440,30

497173

P320 10 61,00
72,59

497150

P320 100 370,00
440,30

497175

P400 100 370,00
440,30

497177

P500 100 370,00
440,30

497178

P800 50 354,00
421,26

497179

P1000 50 354,00
421,26

497180

P1200 50 354,00
421,26

497181

P1500 50 354,00
421,26

497182

P80 50 310,00
368,90

203294

P100 50 263,00
312,97

203295

P120 50 263,00
312,97

203296

P150 50 263,00
312,97

203297

P180 50 263,00
312,97

203298

P220 50 263,00
312,97

203299

P240 50 263,00
312,97

203300

P320 50 263,00
312,97

203301

P400 50 263,00
312,97

203302

2 51,00
60,69

203344

Ø 115 mm

Abrazive

Ø 125 mm

pentru protecţia discului de şlefuire în cazul utilizării 
materialelor abrazive reticulare

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P40 50 131,00
155,89

499161

P60 50 122,00
145,18

499162

P80 50 114,00
135,66

499163

P100 50 96,00
114,24

499164

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P120 50 96,00
114,24

499165

P150 50 96,00
114,24

499166

P180 50 96,00
114,24

499167

P220 50 96,00
114,24

499168

V93

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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S400 15 215,00
255,85

492373

S500 15 215,00
255,85

492374

S1000 15 215,00
255,85

492375

S2000 15 221,00
262,99

492376

S4000 15 221,00
262,99

492377

100 10 168,00
199,92

201131

320 10 159,00
189,21

201132

800 10 159,00
189,21

201133

green 10 152,00
180,88

496510

white 10 152,00
180,88

496511

P24 25 211,00
251,09

493124

P36 25 211,00
251,09

493125

P50 25 181,00
215,39

493126

P80 25 181,00
215,39

493127

P40 10 89,00
105,91

575154

P40 50 275,00
327,25

575160

P60 10 83,00
98,77

575155

P60 50 257,00
305,83

575161

P80 10 78,00
92,82

575156

P80 50 240,00
285,60

575162

P100 100 406,00
483,14

575163

P120 10 66,00
78,54

575157

P120 100 406,00
483,14

575164

P150 100 406,00
483,14

575165

P180 10 66,00
78,54

575158

P180 100 406,00
483,14

575166

P220 100 406,00
483,14

575167

P240 100 406,00
483,14

575168

P320 10 66,00
78,54

575159

P320 100 406,00
483,14

575170

P400 100 406,00
483,14

575172

P500 100 406,00
483,14

575173

P800 50 390,00
464,10

575174

P1000 50 390,00
464,10

575175

P1200 50 390,00
464,10

575176

P1500 50 390,00
464,10

575177

Abrazive

Ø 150 mm

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P40 10 81,00
96,39

499101

P40 50 250,00
297,50

499093

P60 10 75,00
89,25

499102

P60 50 234,00
278,46

499094

P80 10 71,00
84,49

499103

P80 50 218,00
259,42

499095

P100 10 61,00
72,59

499104

P100 50 186,00
221,34

499096

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P120 10 61,00
72,59

499105

P120 50 186,00
221,34

499097

P150 10 61,00
72,59

499106

P150 50 186,00
221,34

499098

P180 10 61,00
72,59

499107

P180 50 186,00
221,34

499099

P220 10 61,00
72,59

499108

P220 50 186,00
221,34

499100

Ø 125 mm

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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203343

P24 25 302,00
359,38

575194

P36 25 302,00
359,38

575195

P50 25 257,00
305,83

575196

P80 25 257,00
305,83

575197

S400 15 254,00
302,26

492368

S500 15 254,00
302,26

492369

S1000 15 254,00
302,26

492370

S2000 15 258,00
307,02

492371

S4000 15 258,00
307,02

492372

100 10 180,00
214,20

201126

320 10 170,00
202,30

201127

800 10 170,00
202,30

201128

green 10 186,00
221,34

496508

white 10 186,00
221,34

496509

P40 10 89,00
105,91

575178

P40 50 275,00
327,25

575186

P60 10 83,00
98,77

575179

P60 50 257,00
305,83

575187

P80 10 78,00
92,82

575180

P80 50 240,00
285,60

575188

P100 10 66,00
78,54

575181

P100 50 204,00
242,76

575189

P120 10 66,00
78,54

575182

P120 50 204,00
242,76

575190

P150 10 66,00
78,54

575183

P150 50 204,00
242,76

575191

P180 10 66,00
78,54

575184

P180 50 204,00
242,76

575192

P220 10 66,00
78,54

575185

P220 50 204,00
242,76

575193

Abrazive

pentru protecţia discului de şlefuire în cazul utilizării 
materialelor abrazive reticulare

Ø 150 mm

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P80 50 340,00
404,60

203303

P100 50 289,00
343,91

203304

P120 50 289,00
343,91

203305

P150 50 289,00
343,91

203306

P180 50 289,00
343,91

203307

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P220 50 289,00
343,91

203308

P240 50 289,00
343,91

203309

P320 50 289,00
343,91

203310

P400 50 289,00
343,91

203311

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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P24 25 507,00
603,33

485239

P36 25 507,00
603,33

485240

P50 25 432,00
514,08

485241

P80 25 432,00
514,08

485242

P80 25 373,00
443,87

203312

P100 25 319,00
379,61

203313

P120 25 319,00
379,61

203314

P150 25 319,00
379,61

203315

P180 25 319,00
379,61

203316

P220 25 319,00
379,61

203317

P240 25 319,00
379,61

203318

P320 25 319,00
379,61

203319

P400 25 319,00
379,61

201885

P80 25 559,00
665,21

204221

P100 25 476,00
566,44

204222

P120 25 476,00
566,44

204223

P150 25 476,00
566,44

204224

P180 25 476,00
566,44

204225

P240 25 476,00
566,44

204226

P320 25 476,00
566,44

204227

P400 25 476,00
566,44

204228

P40 25 299,00
355,81

205653

P60 25 279,00
332,01

205654

P80 5 76,00
90,44

205665

P80 25 261,00
310,59

205655

P100 25 222,00
264,18

205656

P120 5 65,00
77,35

205666

P120 25 222,00
264,18

205657

P150 25 222,00
264,18

205659

P180 5 65,00
77,35

205667

P180 25 222,00
264,18

205660

P220 25 222,00
264,18

205662

P240 5 65,00
77,35

205668

P240 25 222,00
264,18

205663

P320 5 65,00
77,35

205669

P320 25 222,00
264,18

205664

P24 25 616,00
733,04

205650 P36 25 616,00
733,04

205652

Abrazive

Ø 225 mm

Ø 180 mm

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P40 50 350,00
416,50

499125

P60 50 325,00
386,75

499126

P80 50 304,00
361,76

499127

P100 50 259,00
308,21

499128

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P120 50 259,00
308,21

499129

P150 50 259,00
308,21

499130

P180 50 259,00
308,21

499131

P220 50 259,00
308,21

499132

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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P80 50 240,00
285,60

203285

P100 50 203,00
241,57

203286

P120 50 203,00
241,57

203287

P150 50 203,00
241,57

203288

P180 50 203,00
241,57

203289

P220 50 203,00
241,57

203290

P240 50 203,00
241,57

203291

P320 50 203,00
241,57

203292

P400 50 203,00
241,57

203293

2 51,00
60,69

203346

800 5 49,00
58,31

483582

P40 50 173,00
205,87

499046

P60 50 161,00
191,59

499047

P80 50 151,00
179,69

499048

P100 50 129,00
153,51

499049

P120 50 129,00
153,51

499050

P150 50 129,00
153,51

499051

P180 50 129,00
153,51

499052

P220 50 129,00
153,51

499053

P40 50 358,00
426,02

497157

P60 50 333,00
396,27

497158

P80 50 311,00
370,09

497159

P100 50 265,00
315,35

499631

P120 50 265,00
315,35

497160

P150 50 265,00
315,35

497161

P180 50 265,00
315,35

497162

P240 50 265,00
315,35

497163

Abrazive

80 x 133 mm

pentru protecţia tălpii de şlefuire în cazul utilizării 
materialelor abrazive reticulare

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P40 10 56,00
66,64

497127

P40 50 173,00
205,87

497117

P60 50 161,00
191,59

497118

P80 10 49,00
58,31

497128

P80 50 151,00
179,69

497119

P100 100 254,00
302,26

499628

P120 10 42,00
49,98

497129

P120 100 254,00
302,26

497120

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P150 100 254,00
302,26

497121

P180 10 42,00
49,98

497130

P180 100 254,00
302,26

497122

P220 100 254,00
302,26

497123

P240 100 254,00
302,26

497124

P320 100 254,00
302,26

497125

P400 100 254,00
302,26

497126

80 x 400 mm (preperforat pentru 80 x 200 mm)

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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P80 50 281,00
334,39

203320

P100 50 239,00
284,41

203321

P120 50 239,00
284,41

203322

P150 50 239,00
284,41

203323

P180 50 239,00
284,41

203324

P220 50 239,00
284,41

203325

P240 50 239,00
284,41

203326

P320 50 239,00
284,41

203327

P400 50 239,00
284,41

203328

2 51,00
60,69

203347

P40 50 207,00
246,33

499133

P60 50 193,00
229,67

499134

P80 50 181,00
215,39

499135

P100 50 153,00
182,07

499136

P120 50 153,00
182,07

499137

P150 50 153,00
182,07

499138

P180 50 153,00
182,07

499139

P220 50 153,00
182,07

499140

P40 50 226,00
268,94

499185

P60 50 211,00
251,09

499062

P80 50 196,00
233,24

499063

P100 50 167,00
198,73

499064

P120 50 167,00
198,73

499065

P150 50 167,00
198,73

499066

P180 50 167,00
198,73

499067

P220 50 167,00
198,73

499068

P40 50 226,00
268,94

498933

P60 50 211,00
251,09

498934

P80 50 196,00
233,24

498935

P100 100 334,00
397,46

499633

P120 100 334,00
397,46

498936

P150 100 334,00
397,46

498937

P180 100 334,00
397,46

498938

P220 100 334,00
397,46

498939

P240 100 334,00
397,46

498940

Abrazive

pentru protecţia tălpii de şlefuire în cazul utilizării 
materialelor abrazive reticulare

93 x 178 mm

100 x 150 mm

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P40 10 67,00
79,73

497131

P40 50 207,00
246,33

497135

P60 50 193,00
229,67

497136

P80 10 59,00
70,21

497132

P80 50 181,00
215,39

497137

P100 100 305,00
362,95

499630

P120 10 50,00
59,50

497133

P120 100 305,00
362,95

497138

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P150 100 305,00
362,95

497139

P180 10 50,00
59,50

497134

P180 100 305,00
362,95

497140

P220 100 305,00
362,95

497141

P240 100 305,00
362,95

497142

P320 100 305,00
362,95

497143

P400 100 305,00
362,95

497144

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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P40 50 314,00
373,66

499030

P60 50 292,00
347,48

499031

P80 50 273,00
324,87

499032

P100 50 233,00
277,27

499033

P120 50 233,00
277,27

499034

P150 50 233,00
277,27

499035

P180 50 233,00
277,27

499036

P220 50 233,00
277,27

499037

P40 10 199,00
236,81

499149

P60 10 185,00
220,15

499150

P80 10 173,00
205,87

499151

P100 10 148,00
176,12

499152

P120 10 148,00
176,12

499153

P150 10 148,00
176,12

499154

P40 10 153,00
182,07

499155

P60 10 142,00
168,98

499156

P80 10 134,00
159,46

499157

P100 10 114,00
135,66

499158

P120 10 114,00
135,66

499159

P150 10 114,00
135,66

499160

Abrazive

533 x 75 mm

620 x 105 mm

115 x 228 mm

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P40 50 314,00
373,66

498944

P60 50 292,00
347,48

498945

P80 50 273,00
324,87

498946

P100 100 464,00
552,16

499632

P120 100 464,00
552,16

498947

P150 100 464,00
552,16

498948

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P180 100 464,00
552,16

498949

P220 100 464,00
552,16

498950

P240 100 464,00
552,16

498951

P320 100 464,00
552,16

498953

P400 100 464,00
552,16

498954

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 6

Recomandarea noastră:
 Festool Order App.**
Cu Order App puteţi găsi scule  Festool, accesorii sau materiale consumabile adecvate, puteţi crea lista 
dumneavoastră de achiziţii şi o puteţi trimite confortabil la reprezentanţa comercială de specialitate de la 
nivel local. În acest scop, funcţia Favorite vă permite să formulaţi fără dificultăţi o comandă având ca obiect 
accesoriul şi materialul consumabil memorat. Astfel, vă puteţi gestiona confortabil comenzile şi în timpul 
deplasării, să le vizualizaţi în orice moment şi să vă asiguraţi o zi de lucru şi mai bine organizată.

Descărcaţi acum  
gratuit

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

** Aceasta aplicație nu functionează in toate țările. Va rugam contactati dealerul  Festool local.
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P40 10 72,00
85,68

201256

P60 10 63,00
74,97

201257

P80 10 58,00
69,02

201258

P100 10 54,00
64,26

201259

P120 10 54,00
64,26

201260

P150 10 54,00
64,26

201261

P180 10 54,00
64,26

201262

P220 10 54,00
64,26

201263

P240 10 54,00
64,26

201264

P320 10 54,00
64,26

201265

P400 10 54,00
64,26

201266

Abrazive

Dispozitiv de slefuire  HSK-A 80x130
abrazive compatibile 80 x 133 mm, adaptor pentru furtun  Festool, adaptor furtun cu ramificatie, masa 0,19 kg

336,00
399,84 496962

Dispozitiv de slefuire  HSK-A 115x226
abrazive compatibile 115 x 228 mm, adaptor pentru furtun  Festool, adaptor furtun cu ramificatie,  
masa 0,28 kg

635,00
755,65 496963

Dispozitiv de slefuire  HSK-A 80x400
abrazive compatibile 80 x 400 mm, adaptor pentru furtun  Festool, adaptor furtun cu ramificatie, masa 0,52 kg

702,00
835,38 496964

Dispozitiv de slefuire  HSK-A 80x200
abrazive compatibile 80 x 400 mm (injumatatite), adaptor pentru furtun  Festool, adaptor furtun cu ramificatie, 
masa 0,2 kg

502,00
597,38 496965

Dispozitiv de slefuire HSK-A-Set
abrazive compatibile 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm,  HSK-A 80x130, adaptor pentru furtun  Festool, 
adaptor furtun cu ramificatie,  HSK-A 80x200,  HSK-A 80x400,  HSK-A 115x226

2.173,00
2.585,87 497101

Dispozitiv de slefuire manuala HSK-STF-46x178
pentru sustinerea foilor abrazive StickFix 46 x 178 mm

66,00
78,54 583129

Dispozitiv de slefuire HSK-D 150 W
moale, pentru atasarea discurilor de slefuire StickFix Ø 150 mm

118,00
140,42 495965

Dispozitiv de slefuire HSK-D 150 H
dur, pentru atasarea discurilor de slefuire StickFix Ø 150 mm

126,00
149,94 495966

Dispozitiv de slefuire HSK 80x133 H
dur, pentru atasarea foilor abrazive StickFix 80 x 133 mm

126,00
149,94 495967

Suport de buzunar StickFix 46 x 178 mm pentru dispozitivul de slefuire manuala

garnitură de şlefuire hârtie abrazivă granat 230 x 280 mm

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P80 10 32,00
38,08

204277

P120 10 28,00
33,32

204278

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P180 10 28,00
33,32

204279

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Accesorii pentru slefuit manual Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.
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P120 1 411,00
489,09

16,44 / 1 m
19,56 / 1 m

497091

P150 1 411,00
489,09

16,44 / 1 m
19,56 / 1 m

497092

P180 1 411,00
489,09

16,44 / 1 m
19,56 / 1 m

497093

P240 1 411,00
489,09

16,44 / 1 m
19,56 / 1 m

497094

P320 1 411,00
489,09

16,44 / 1 m
19,56 / 1 m

497095

P400 1 411,00
489,09

16,44 / 1 m
19,56 / 1 m

497096

P500 1 411,00
489,09

16,44 / 1 m
19,56 / 1 m

497097

P600 1 411,00
489,09

16,44 / 1 m
19,56 / 1 m

497098

P800 1 411,00
489,09

16,44 / 1 m
19,56 / 1 m

497964

120 6 36,00
42,84

201084

60 6 24,00
28,56

201112

120 6 24,00
28,56

201113

220 6 24,00
28,56

201114

800 6 24,00
28,56

201507

100 25 183,00
217,77

201115

320 30 183,00
217,77

497088

800 30 183,00
217,77

497089

36 6 26,00
30,94

201080

60 6 26,00
30,94

201081

120 6 26,00
30,94

201082

220 6 26,00
30,94

201083

Abrazive

Rolă abrazivă (preperforată) Granat Soft de 115 mm x 25 m, pentru şlefuire manuală

Garnitură de şlefuire manuală Granat bloc de şlefuire 69 x 98 x 26 mm (pe 4 laturi)

garnitură de şlefuire manuală burete de şlefuit granat 98 x 120 x 13 mm (pe 2 laturi)

Pasla abraziva 115 x 152 mm pentru slefuire manuala

garnitură de şlefuire manuală cilindru de şlefuire granat 115 mm x 25 m

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P80 1 211,00
251,09

8,44 / 1 m
10,04 / 1 m

201105

P100 1 193,00
229,67

7,72 / 1 m
9,19 / 1 m

201106

P120 1 193,00
229,67

7,72 / 1 m
9,19 / 1 m

201107

P150 1 193,00
229,67

7,72 / 1 m
9,19 / 1 m

201108

Granulatie
Cantitate in 

pachet
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă

P180 1 193,00
229,67

7,72 / 1 m
9,19 / 1 m

201109

P220 1 193,00
229,67

7,72 / 1 m
9,19 / 1 m

201110

P240 1 193,00
229,67

7,72 / 1 m
9,19 / 1 m

201111

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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142 Masini rotative de lustruit
SHINEX
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Date tehnice RAP 150-14 RAP 150-21

Putere consumată (W) 1.200 1.200

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 600 – 1.400 900 – 2.100

Ø max. disc de lustruire (mm) 150 150

Arbore M14 M14

Masa (kg) 2,1 2,1

O masina geniala utilizabila in orice conditii.
Maşina rotativă de lustruit SHINEX.

Cu comutatorul de accelerare poziţionat optim în mâner, maşina rotativă de lustruit SHINEX RAP 150 
poate fi pornită lin cu turaţie scăzută şi adaptată perfect la lucrarea de lustruire respectivă. Pentru 
o rotaţie constantă, comutatorul se fixează. Căldura generată de motor este evacuată în mod continuu 
printr-un corp de răcire integrat. Acest lucru nu menajează numai lagărele, ci se face simţit şi în zona 
mânerului: tocmai acolo, RAP 150 rămâne răcoros în timpul utilizării neîntrerupte.

Masini rotative de lustruit
SHINEX RAP 150

Lustruire

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Maşină rotativă de lustruit | Lustruire

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

RAP 150 Toate variantele: maner suplimentar lateral, talpa de lustruit cu StickFix Ø 150 mm  

RAP 150-14 FE 2.601,00
3.095,19 570809

RAP 150-21 FE 2.601,00
3.095,19 570811

RAP 150-21 FE-Set Wood
razuitor pentru reparatii punctuale, sortiment de discuri de slefuire cu StickFix, agent de lustruire 
MPA 5010 OR, agent de lustruire MPA 9010 BL, Burete de lustruit PS STF D150x30 OR/5, Burete de lustruit 
PS STF D150x30 BL/5, Disc din lana de miel Premium LF STF D 150/1, laveta microfibre pentru lustruit, 
curatare – finisare,  SYS Maxi

3.458,00
4.115,02 574907

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Talpa de lustruit PT-STF-D150-M14
pentru RAP 150, cu amortizor integrat de soc pentru distribuirea optima a presiunii in timpul lustruirii,  
fixeaza accesoriile de lustruit, diametru 125 mm, înălţime 25 mm

184,00
218,96 488342

Solutie de polisare
Toate variantele: nu contine silicon, pe baza de apa, conţinut flacon 500 ml  

MPA 5010 OR/0,5L
„Speed Cut“ – agent de slefuire si lustruire intr-un singur pas, perfect în combinatie cu blana de miel sau 
buretele de lustruire (PORTOCALIU)

165,00
196,35

330,00 / 1 l
392,70 / 1 l

202048

MPA 9010 BL/0,5L
Lustruirea şlefuirii fine Speed Gloss, perfect în combinatie cu buretele de lustruire (ALBASTRU)

138,00
164,22

276,00 / 1 l
328,44 / 1 l

202050

MPA 11010 WH/0,5L
Lustruire extra-lucioasa antiholograma, perfect în combinatie cu buretele de lustruire (ALB)

138,00
164,22

276,00 / 1 l
328,44 / 1 l

202051

Laveta microfibre MPA-Microfibre/2
pentru finisare excelenta a vopselelor noi, pentru indepartarea rezidurilor de lustru si a petelor de grasime, 
conţinut pachet 2 Unit

124,00
147,56 205732

Spray de etanşare MPA SV+/0,5L
pentru izolarea/etanşarea suprafeţelor, nu contine silicon, pe baza de apa, conţinut flacon 500 ml

122,00
145,18

244,00 / 1 l
290,36 / 1 l

202052

Finish-Cleaner MPA F+/0,5L
pentru indepartarea rezidurilor de lustru si a petelor de grasime, nu contine silicon, pe baza de apa,  
conţinut flacon 500 ml

96,00
114,24

192,00 / 1 l
228,48 / 1 l

202053

Razuitor pentru reparatii punctuale LZK-HM
cu snur, pentru indepartarea cu acuratete a particulelor prinse si a neuniformitatii, fabricate din carburi,  
cu slefuire bruta, dimensiuni 25 x 30 mm

363,00
431,97 497525

Maner auxiliar ZG-RAS/RO
pentru RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180

44,00
52,36 487865

Compact şi ergonomic

Aproape de suprafaţă
Distanţa mică dintre taler şi maşină transmite în orice moment  
senzaţia corectă la lustruire şi reduce concomitent pericolul de  
basculare. Spatele carcasei serveşte ca poliţă stabilă la basculare.

Maşina RAP 150 are o greutate de doar 2,1 kg. Datorită mânerului 
Softgrip practic şi construcţiei zvelte, aceasta se adaptează sigur 
la forma mâinii în fiecare poziţie a mânerului.

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Pregătirea suprafeţelor

Lamă de răzuit vopsea

Slefuire fina

Masina de şlefuit ETS 150/3 Talpă de şlefuire
Ø 150 mm

Material abraziv granat P 1500
Ø 150 mm

Lustruire

Portocaliu - lustruire preliminară
Burete portocaliu (mediu)
lână de miel Premium
pâslă de lustruit 

Soluţie de lustruit MPA 5010

Masina rotativa de lustruit  
SHINEX RAP 150

Talpă de lustruit
Ø 150 mm

Albastru - lustruire fină
Burete albastru (semifin) Soluţie de lustruit MPA 9010

Polizarea hologramelor
Slefuitor cu excentric
 ROTEX RO 150
 ROTEX RO 125
 ROTEX RO 90 DX

Talpă de lustruit
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm

Alb – lustruire pentru un luciu intens
Soluţie de lustruit MPA 11010Burete alb (fin)

Curăţare/finisare

Agent de curăţare şi de finisare MPA F+ Spray de etanşare MPA SV+ Lavetă cu microfibre MPA Microfibre Cârpă de curăţare RT PREMIUM

Lustruire



05

145

5

Lasă în urmă o impresie strălucitoare.
Materialele şi bureţii de lustruit  Festool.

Lustruire simplă, rezultate strălucitoare – lustruirile  Festool sunt corelate ideal la diversele aplicaţii de lucru. Pe bază de apă 
şi fără silicon, asigură în combinaţie cu buretele adecvat, rezultate fiabile şi optime pe toate tipurile de lac, cu efort minim.
Sistemul clar de transport al vopselei duce rapid la produsul potrivit.

Lustruire

MPA 5010 MPA 9010 MPA 11010
„Speed Cut“ – agent de slefuire 
si lustruire intr-un singur pas

Lustruirea şlefuirii fine  
Speed Gloss

Lustruire extra-lucioasă 
antihologramă

Putere maximă de şlefuire  
şi grad ridicat de luciu într-un 
singur pas

Putere fină de şlefuire pentru 
lustruirea intermediară şi fină

Putere de şlefuire foarte fină 
pentru înlăturarea micro- 
zgârieturilor şi hologramelor

Discuri de lustruit din burete

mediu fin mediu fin foarte fin
Pentru lustruirea şi înlăturarea 
locurilor cu defecte în lac. Ideal 
în combinaţie cu MPA 5010.

Pentru generarea unui grad de 
luciu perfect. Ideal în combina-
ţie cu MPA 9010.

Pentru polizarea holograme-
lor şi generarea luciului de 
adâncime. Ideal în combinaţie 
cu MPA 11010.

Pentru înlăturarea resturilor 
de soluţie de lustruit de pe 
suprafaţa lăcuită.

Pasla de lustruit si disc din lana de miel Agent de curăţare şi de finisare şi spray de etanşare

Lână de oaie Premium
Pentru lustruirea preliminară a materialelor 
minerale, sticlei acrilice şi lacurilor

Adecvat în special pentru vopsele UV, 
vopsele rezistente la zgârieturi

Lavetele cu microfibre de mare cali-
tate posedă o margine care nu zgârie 
pentru o finisare perfectă a lacului. 
În combinaţie cu soluţia de curăţat de 
finisare sunt ideale pentru înlăturarea 
resturilor de soluţie de lustruit şi 
petelor de grăsime.
Spray-ul de etanşare este adecvat 
pentru sigilarea rapidă şi simplă a su-
prafeţelor lăcuite. Acesta conservă, 
protejează şi îngrijeşte lacul.

Accesorii de sistem | Lustruire

Pasla de lustruit
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Lustruire

Burete de lustruit PoliStick pentru Ø 80 mm
Diametru Inaltime Continutul 

pachetului
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON*
Comanda Nr.

portocaliu, mediu, pentru lustruire preliminara, 
cand se repara defecte de vopsire, ideal în combi-
natie cu MPA 5010

80 mm 20 mm 5 145,00
172,55

201993

albastru, fin mediu, pentru generarea unui grad 
de luciu perfect, ideal în combinatie cu MPA 9010

80 mm 20 mm 5 133,00
158,27

202001

alb, fin, pentru lustruirea de eliminare a holo-
gramelor si generarea stralucirii, pentru şlefuire 
cu luciu intens, ideal în combinatie cu MPA 11010

80 mm 20 mm 5 133,00
158,27

202009

Lână de miel şi pâslă de lustruit pentru Ø 80 mm
Diametru Inaltime Continutul 

pachetului
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Comanda Nr.

Disc de lustruit din lână de miel autentică pentru 
o abrazivitate ridicată şi rezultate optime la 
şlefuire, ideal în combinatie cu MPA 5010, adecvat 
pentru vopsele UV, vopsele rezistente la zgari-
eturi, aderenţă optimă graţie lipiturii în velur pe 
toată suprafaţa şi cusăturii de margine

80 mm 18 mm 5 217,00
258,23

202044

pasla de lustruit, dur, pentru lustruirea prelimi-
nara a materialelor minerale, sticlei acrilice si 
vopselelor lucioase, alb

80 mm 6 mm 5 116,00
138,04

488339

Burete de lustruit PoliStick pentru Ø 125 mm
Diametru Inaltime Continutul 

pachetului
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Comanda Nr.

portocaliu, mediu, pentru lustruire preliminara, 
cand se repara defecte de vopsire, ideal în combi-
natie cu MPA 5010

125 mm 20 mm 5 338,00
402,22

201995

albastru, fin mediu, pentru generarea unui grad 
de luciu perfect, ideal în combinatie cu MPA 9010

125 mm 20 mm 5 301,00
358,19

202003

alb, fin, pentru lustruirea de eliminare a holo-
gramelor si generarea stralucirii, pentru şlefuire 
cu luciu intens, ideal în combinatie cu MPA 11010

125 mm 20 mm 5 301,00
358,19

202011

Lână de miel şi pâslă de lustruit pentru Ø 125 mm
Diametru Inaltime Continutul 

pachetului
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Comanda Nr.

Disc de lustruit din lână de miel autentică pentru 
o abrazivitate ridicată şi rezultate optime la 
şlefuire, ideal în combinatie cu MPA 5010, adecvat 
pentru vopsele UV, vopsele rezistente la zgari-
eturi, aderenţă optimă graţie lipiturii în velur pe 
toată suprafaţa şi cusăturii de margine

125 mm 18 mm 1 82,00
97,58

202045

pasla de lustruit, dur, pentru lustruirea prelimi-
nara a materialelor minerale, sticlei acrilice si 
vopselelor lucioase, alb

125 mm 6 mm 5 153,00
182,07

493078

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Accesorii de sistem | Lustruire

Burete de lustruit PoliStick pentru Ø 150 mm
Diametru Inaltime Continutul 

pachetului
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Comanda Nr.

portocaliu, mediu, pentru lustruire preliminara, 
cand se repara defecte de vopsire, ideal în combi-
natie cu MPA 5010

150 mm 30 mm 1 104,00
123,76

202369

150 mm 30 mm 5 455,00
541,45

201997

albastru, fin mediu, pentru generarea unui grad 
de luciu perfect, ideal în combinatie cu MPA 9010

150 mm 30 mm 1 84,00
99,96

202373

150 mm 30 mm 5 356,00
423,64

202005

alb, fin, pentru lustruirea de eliminare a holo-
gramelor si generarea stralucirii, pentru şlefuire 
cu luciu intens, ideal în combinatie cu MPA 11010

150 mm 30 mm 1 84,00
99,96

202377

150 mm 30 mm 5 356,00
423,64

202013

negru, foarte fin (fagure), pentru înlaturarea 
reziduurilor dupa lustruire de pe suprafata vopsita

150 mm 30 mm 1 82,00
97,58

202380

150 mm 30 mm 5 354,00
421,26

202019

Lână de miel şi pâslă de lustruit pentru Ø 150 mm
Diametru Inaltime Continutul 

pachetului
Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Comanda Nr.

Disc de lustruit din lână de miel autentică pentru 
o abrazivitate ridicată şi rezultate optime la 
şlefuire, ideal în combinatie cu MPA 5010, adecvat 
pentru vopsele UV, vopsele rezistente la zgari-
eturi, aderenţă optimă graţie lipiturii în velur pe 
toată suprafaţa şi cusăturii de margine

150 mm 18 mm 1 98,00
116,62

202046

pasla de lustruit, dur, pentru lustruirea prelimi-
nara a materialelor minerale, sticlei acrilice si 
vopselelor lucioase, alb

150 mm 6 mm 5 192,00
228,48

488348

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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06 Aspirare

Putere de aspirare dezlãnțuitã.
Pentru un sistem fãrã praf și fãrã fir.
Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul web 152.
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Aspirator special 
  CLEANTEC CT 48 EC/B22

Aspirator mobil 
  CLEANTEC CT 15

Aspiratoare mobile 
  CLEANTEC CT 26, CT 36, CT 48

Aspiratoare mobile 
 CLEANTEC  AUTOCLEAN 
CT 26 AC, CT 36 AC, CT 48 AC

Aspiratoare mobile   
CLEANTEC  AUTOCLEAN 
CT 36 AC  PLANEX

Aspirator special 
  CLEANTEC CTH 26, CTH 48

Separator preliminar   
CT-VA

NOU NOU

Aspiratoare mobile   
CLEANTEC  AUTOCLEAN 
CT 26 AC RENOFIX, 
CT 36 AC RENOFIX

Aspirator  Systainer   
CLEANTEC CT şi CTC  SYS

Aspiratoare mobile   
CLEANTEC CT şi CTC MINI, MIDI
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Aspirare

Cand lucrati intr-un mediu cu praf sau manipulati materiale care 
genereaza mai cantitati de praf, prioritatea principala trebuie sa 
fie protejarea propriei sanatati. Cat de daunator poate fi praful 
asupra sanatatii depinde de marimea particulelor cat si ce canti-
tate si cat timp raman materialele in plamani.

Cu cat particulele de praf sunt mai mici, cu atat pot penetra mai 
adanc in tesutul pulmonar si din acest motiv particulele fine sunt 
mult mai daunatoare pentru aer, multe dintre aceste tipuri fiind 
incluse in categoria de praf foarte nociv pentru sanatate. 

CTL/CTLC   SYS 
CTL/CTLC MINI/MIDI 
CTL 26/36/48/48 EC

Specialistii in praf cu OEL > 1 mg/m³. Specialiştii în praf cu OEL ≥ 0,1 mg/m³.
Pentru praf mineral, cuartifer şi pulberi 
de lemn.

Specialiştii în praf cu OEL < 0,1 mg/m³.
Pentru praf carcinogen si patogen,  
de exemplu, azbest si mucegai.

Specializat in aspirarea prafului 
 inflamabil si exploziv.

CTH 26/48 CTL 48 LE EC/B 22 
CTM 48 LE EC/B 22 

Categorii de praf conformitate cu EN 60335-2-69, Anexa AA

J (Jos)

M (Mediu)

H (High)

Potrivit

Praf cu OEL > 1 mg/m³

Praf cu OEL ≥ 0,1 mg/m³
pulberi minerale
praf de lemn

1 % (material de filtrare)

0,1 % (testare completă a maşinii, 
inclusiv cuie de tapiţerie)

0,005 % (testare completă a maşinii, 
inclusiv cuie de tapiţerie)

Fara praf

Fara praf

Capac pentru transport

Capac pentru transport

Este in interesul sanatatii proprii si de aceea este imperativ sa 
pastrati aerul curat in timpul manipularii prafului mineral care 
contine invariabil substante cuartifere si sa lucrati intotdeauna  
cu un aspirator certificat si aprobat sau un aspirator de siguranta.

IELIA (Asociatia Angajatorilor din Industrie de Asigurari de Ras-
pundere Civila) va furniza informatii detaliate si liste de substante 
special pregatite care extind OEL (limite de expunere ocupationala).

Risc de contaminare

Praf cu agenţi patogeni

Praf cu OEL < 0,1 mg/m³
pulberi carcinogene

Permeabilitate max. (test) Eliminare

CTMC   SYS
CTM/CTMC MIDI
CTM 26/36/48/48 LE EC 

Mediu de lucru sănătos  
în cadrul sistemului.
Să milităm împotriva prafului.

Lucru în condiţii sănătoase, precis şi cu economie de timp.  Festool oferă pentru fiecare aplicaţie, clasă de pulberi şi fiecare loc  
de muncă o conexiune fără compromisuri între aspiratorul mobil şi sculă. Rezultatul: Protejarea simplă şi eficientă a sănătăţii  
în orice situaţie, printr-un sistem perfect adaptat condiţiilor de lucru.
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Prezentare generală | Aspirare

Utilizare completă a volumului
Geometria sofisticata a rezervorului, sacul de filtrare SELFCLEAN compatibil si filtrul 
plat care economiseste din spatiu sunt combinate pentru a produce un volum net, 
care corespunde aproape exact cu volumul brut al rezervorului.

 SYS-Dock practic
Transport simplu, organizare mai bună şi flexibilitate nelimitată.  SYS Dock cu T-LOC 
pentru cuplarea fără riscuri a cutiilor  Systainer,  SORTAINER şi  SYS-ToolBox.

Cu noul înfăşurător de cablu, cablul se înfăşoară rapid şi ordonat. Iar datorită 
 mecanismului de rabatare inovator, acesta poate fi detaşat cu uşurinţă, fără probleme.

Suport de furtun
Suportul integrat pentru furtun elimina nevoia unor carlige exterioare si protejeaza 
furtunul de aspirare si cablul principal de deteriorari. Furtunul de aspirare se infasoara 
in jurul suportului pentru un transport curat si compact.

Furtun de aspirare neted cu manşon  CLEANTEC
Furtunul de aspirare: neted şi elastic – cu înveliş exterior neted pentru o alunecare 
perfectă peste suprafeţe, durată de viaţă utilă mai îndelungată şi cu putere mai mare 
de aspirare. Manşonul de conectare  CLEANTEC permite reglarea individuală a debi-
tului de aer prin furtunul cu ramificaţie reglabil progresiv.

 AUTOCLEAN – sistem automat de curatare a filtrului principal
Activitate redusa de curatenie si putere constanta de aspirare. Sistemul automat  
de curatare a filtrului elimina nevoia de a curata manual filtrul principal. Intervalele 
de curatare pot fi stabilite individual pentru a garanta o aspirare puternica, constanta.

Înfăşurător de cablu
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Aspirare

Putere de aspirare dezlãnțuitã.
Pentru un sistem fãrã praf și fãrã fir.

Format compact al  Systainerului, greutate redusă, fără necesi-
tate de conectare la priză. Astfel, acesta este însoţitorul perfect 
pentru lucrările de service şi lucrările minore, precum şi pentru 
utilizarea spontană în lucrările intermediare.

Pentru suspendare: Aspirator în format  Systainer.
Putere de aspirare compactă fără cablu. 
Perfecţionată pentru sculele dumneavoastră cu acumulator.

Mobilitate maximă: design compact, greutate redusă, acumulator în loc de 
cablu. Indiferent că este vorba despre o aplicaţie mobilă de tăiere, şlefuire 
sau găurire: ansamblurile noastre compacte de aspirare  Festool se potri-
vesc perfect în sistemul  Festool de 18 V. Astfel, utilizarea acumulatorului 
se realizează fără producere de praf.

CTC  SYSCTC MINI/MIDI*

* Disponibil începând din primăvara anului 2022

Fără praf. Sănătos – chiar şi fără priză. Aspiratoarele noastre cu acumulatori aspiră perfect praful şi sunt 
adaptate perfect la sculele cu acumulator  Festool: Indiferent că este vorba despre o aplicaţie mobilă de 
tăiere, şlefuire sau găurire, designul compact şi greutatea redusă îl fac să fie partenerul perfect pentru 
o întreagă zi de lucru. Astfel, lucraţi fără praf chiar şi în sistemul cu acumulatori! Pornirea automată 
 Bluetooth® inovatoare asigură interacţiunea perfectă între scula cu acumulator şi aspirator sau sistemul 
practic de comandă de la distanţă. Aspiratoarele noastre cu acumulatori au o putere maximă de aspirare 
datorită turbinei de 36 V cu 2 acumulatori de 18 V. Pentru un mediu de lucru sănătos, disponibile cu cla-
sele de praf L şi M. Şi, ca de obicei, totul se potriveşte perfect: aspirator, sculă cu acumulator, conexiune 
 Systainer T-LOC, furtun de aspirare neted. Astfel, sistemul este absolut perfect.

NOU

NOU
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Sistem de comandă de la distanţă  Bluetooth®

Nu mai trebuie să vă deplasaţi până la aspirator: Pentru conectarea aspiratorului 
mobil direct de la furtunul de aspirare – chiar dacă aspiratorul se află în modul AUTO. 
Ideal pentru lucrări de curăţare intermediare.

Acumulatori  Bluetooth®

Comunicarea cu modulul  Bluetooth® de la aspiratorul mobil asigură, ca în cazul 
 sculelor cu acumulatori, pornirea automată a aspiratorului mobil la conectare. 
Disponibil ca accesoriu şi inclus în mod standard în pachetul de livrare la majoritatea 
sculelor cu acumulatori  Festool.

* Modul  Bluetooth® disponibil ca accesoriu. Montarea se execută simplu de către un specialist electrician.

Pur şi simplu comunicativ:
Aspirare cu unitate de comandă  Bluetooth®.
Integrat direct sau cu posibilitate de post-echipare simplă

Sistem cu acumulator | Aspirare

Integrat direct la CT/CTC MINI şi MIDI, precum şi integrat direct la CTC  SYS, la as-
piratoarele mobile   CLEANTEC CT 26/36/48 cu posibilitate de post-echipare în slotul 
liber*: modulul  Bluetooth® – acesta vă permite să comandaţi simplu de la distanţă 
aspiratorul mobil prin intermediul telecomenzii de la furtunul de aspirare sau acu-
mulatorul  Bluetooth® de la scula cu acumulator.
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Aspirare

Aspirator  Systainer

Cu posibilitate de cuplare cu T-LOC în sistem 
 Systainer pentru organizare optimă a postului 
de lucru.

  CLEANTEC CTL  SYS

Accesorii de sistem 
începând cu pagina

Date tehnice CT  SYS CTC  SYS

Putere consumată (W) 1.000 –

Tensiunea acumulatorului (V) – 36

Debit volumic max. (l/min) 3.000 2.400

Subpresiune max. (Pa) 20.000 18.000

Suprafaţă filtru (cm²) 5.357 5.357

Cablu de racord la reţea, cu izolaţie din cauciuc (m) 5 –

Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l) 4,5/3,5 4,5/3,5

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 396 x 296 x 270 396 x 297 x 307

Putere racordată max. la priza aparatului (W) 1.200 –

Capacitate acumulator (Ah) – 4

Timp de funcţionare 2 x 4,0 Ah (min) – 14 – 25

Masa (kg) 6,9 –

Masa cu acumulator (kg) – 8,8

Pentru suspendare: Aspirator în format Systainer. 
Acum şi cu acumulator.

Întotdeauna prezent. În exterior  Systainer, în interior aspirator. Aspiratoarele noastre  Systainer oferă 
mobilitate şi independenţă maximă, cu o greutate minimă – acestea sunt perfecte pentru  transportare 
şi suspendare. Astfel, acestea sunt partenerul adecvat pentru lucrări de service şi lucrări minore, 
 precum şi pentru utilizarea spontană în lucrările intermediare.

  CLEANTEC CTC  SYS

Aspirator  Systainer  
cu acumulator

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth® sunt disponibile la pagina 29

NOU

Independent de priză, cu cea mai mare putere  
de aspirare datorită turbinei de 36 V cu 2 acumulatori 
de 18 V.
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Aspirator pentru  Systainer | Aspirare

Transport comod, mai puţine deplasări

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Pentru mai multe informaţii despre seturile de energie, consultaţi pagina 29

Tehnologie  Bluetooth® integrată
Interacţiune ideală dintre aspiratorul 
 Systainer cu acumulator şi sculele 
cu acumulatori  Festool. Confortabil 
şi rapid: conectare automată a aspi-
ratorului prin sistemul de comandă 
de la distanţă sau prin acumulatorul 
 Bluetooth®.

Atât de mare cât trebuie să fie
Datorită suportului detaşabil pentru furtun,  
aspiratorul  Systainer poate fi şi mai mic.

Greutatea redusă, formatul  Systainer şi cureaua  
de transport facilitează suspendarea aspiratorului.  
Astfel, mâinile rămân libere pentru transportul 
 materialelor necesare sau altor scule.

Absorbant cu acumulator
Convinge prin puterea de aspirare: putere comparabilă 
cu cea a aspiratorului cu cablu datorită turbinei de 36 V 
cu 2 acumulatori de 18 V.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

CTL  SYS  

CTL  SYS
sac de filtrare montat, Furtun de aspirare neted Ø 27 x 3 m-AS/CT cu compensare rotire unghi pe partea  
de aspirare, suport pentru furtun,  SYS-Dock cu funcţie T-LOC, duza pentru impuritati mari D 36 PD,  
duză pentru spaţii înguste D 36 FD-150, centură port-aparat  SYS-CT

1.775,00
2.112,25 575279

CTC  SYS Toate variantele: filtru principal, sac de filtrare montat, Furtun de aspirare neted Ø 27 x 3 m-AS/CT  
cu compensare rotire unghi pe partea de aspirare, suport pentru furtun,  SYS-Dock cu funcţie T-LOC,  
duza pentru impuritati mari D 36 PD, duză pentru spaţii înguste D 36 FD-150, centură port-aparat  SYS-CT, 
Sistem de comandă de la distanţă pentru aspirator  CT-F I

 

CTLC  SYS I-Basic 1.760,00
2.094,40 576936

CTLC  SYS HPC 4,0 I-Plus
setul de energie  SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO

3.922,00
4.667,18 576944

CTMC  SYS I-Basic 2.270,00
2.701,30 576933

CTMC  SYS HPC 4,0 I-Plus
setul de energie  SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO

4.432,00
5.274,08 576942
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Aspiratoarele mobile CT MINI şi CT MIDI.

Volum de 10 l al recipientului pentru pulberi 
din clasa L.

Aspirare

  CLEANTEC CTC MINI I   CLEANTEC CTC MIDI I 
Cu identificare automată a furtunului de aspirare  
şi volum de 15 l al recipientului pentru pulberi din 
clasa L/M.

Aspirator mobil
Aspirator mobil

Volum de 10 l al recipientului pentru 
pulberi din clasa L.

  CLEANTEC CT MINI I 
  CLEANTEC CT MIDI I 
Cu identificare automată a furtunului de aspirare 
şi volum de 15 l al recipientului pentru pulberi din 
clasa L/M.

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth® sunt disponibile la pagina 29

Putere de aspirare compactă.  
Acum şi cu acumulator.

Greutate redusă, dimensiuni compacte şi o mulţime de detalii inovatoare – aspiratoarele compacte 
CT MINI/MIDI se impun pe deplin. Pentru un mediu de lucru sănătos în clasele de praf L şi M. Un avantaj 
suplimentar: pornire automată  Bluetooth® confortabilă şi rapidă prin intermediul acumulatorului sau  
al sistemului de comandă de la distanţă. Şi, ca de obicei, totul se potriveşte perfect: aspirator, sculă, 
conexiune  Systainer T-LOC, furtun de aspirare neted. Astfel, sistemul este absolut perfect.

Aspirator mobil  
cu acumulator

Aspirator mobil  
cu acumulator

Disponibil începând din 
primăvara anului 2022

Disponibil începând din 
primăvara anului 2022
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172Accesorii de sistem 
începând cu pagina

aspiratoare mobile compacte | Aspirare

Curăţare manuală

Înlocuirea filtrului din exterior

Furtun de aspirare neted

Curăţarea manuală a filtru-
lui principal şi a sacului de 
filtrare permite restabilirea 
puterii de aspirare în cazul 
filtrului sau sacului de filtrare 
îmbâcsit şi, astfel, sporeşte 
considerabil capacitatea de 
umplere.

Rapid, uşor şi fără scule.

Cu geometrie conică pentru o putere de aspirare 
îmbunătăţită datorită învelişului exterior neted 
pentru o alunecare perfectă pe orice suprafaţă  
sau muchie.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 29

Absorbant
Putere comparabilă cu cea a variantei cu cablu 
datorită turbinei de 36 V cu 2 acumulatori de 18 V 
(4,0/5,2/8,0* Ah). Astfel, este perfect pentru aplicaţiile 
mobile de tăiere, şlefuire sau găurire.

* Acumulator 8,0 Ah Li-HighPower disponibil din octombrie 2022

Sistem practic de comandă de la distanţă
Conectarea aspiratorului prin intermediul sistemului de comandă 
de la distanţă direct la furtunul de aspirare elimină necesitatea 
deplasării până la aspirator. Ideal pentru lucrările de curăţare 
intermediare.

Perfecţionat.
Pentru sculele dumneavoastră  
cu acumulatori.
Indiferent că este vorba despre o aplicaţie mobilă de tăiere, şlefuire sau găurire: 
CTC MINI şi CTC MIDI se potrivesc perfect în sistemul  Festool de 18 V. Astfel, utilizarea 
acumulatorului se realizează fără producere de praf. Tehnologia  Bluetooth® integra-
tă asigură interacţiunea ideală cu sculele cu acumulator  Festool. Pornire automată 
 Bluetooth® confortabilă şi rapidă prin intermediul acumulatorului sau al sistemului  
de comandă de la distanţă.
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Date tehnice CT MINI I CTC MINI I* CT MIDI I CTC MIDI I*

Putere consumată (W) 350 – 1.200 – 350 – 1.200 –

Tensiunea acumulatorului (V) – 36 – 36

Debit volumic max. (l/min) 3.700 3.100 3.700 3.100

Subpresiune max. (Pa) 24.000 19.000 24.000 19.000

Suprafaţă filtru (cm²) 3.369 3.369 3.369 3.369

Cablu de racord la reţea, cu izolaţie din cauciuc (m) 7,5 – 7,5 –

Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l) 10/7,5 10/7,5 15/12,5 15/12,5

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 470 x 320 x 455 550 x 320 x 455 470 x 320 x 495 550 x 320 x 495

Putere racordată max. la priza aparatului (W) 2.200 – 2.200 –

Capacitate acumulator (Ah) – 4 / 5,2 / 8 – 4 / 5,2 / 8

Timp de funcţionare 2 x 4,0 Ah (min) – 12 – 22 – 12 – 22

Timp de funcţionare 2 x 5,2 Ah (min) – 16 – 30 – 16 – 30

Timp de funcţionare 2 x 8,0 Ah (min) – 24 – 45 – 24 – 45

Masa (kg) 11 – 11,3 –

Masa cu acumulator (kg) – 13 / 13,2 / 13,8 – 13,2 / 13,4 / 14

Accesorii de sistem 
începând cu pagina

* Acumulator 8,0 Ah Li-HighPower disponibil din octombrie 2022

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

CT MINI I  

CTL MINI I
filtru principal de inalta performanta, Furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, sac de filtrare  
SELFCLEAN  SC-FIS-CT, suport pentru furtun, suport pentru cablu,  SYS-Dock cu funcţie T-LOC

2.239,00
2.664,41 574840

CTC MINI I Toate variantele: filtru principal de inalta performanta, sac de filtrare SELFCLEAN  SC-FIS-CT,  
Furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, suport pentru furtun,  SYS-Dock cu funcţie T-LOC,  
Sistem de comandă de la distanţă pentru aspirator  CT-F I

 

CTLC MINI I-Basic 2.244,00
2.670,36 577065

CTLC MINI I-Plus
setul de energie  SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO

4.749,00
5.651,31 577149

CT MIDI I Toate variantele: filtru principal de inalta performanta, Furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, 
sac de filtrare SELFCLEAN  SC-FIS-CT, suport pentru furtun, suport pentru cablu,  SYS-Dock cu funcţie T-LOC  

CTL MIDI I 2.443,00
2.907,17 574832

CTM MIDI I
manşon de aspirare cu furtun cu ramificaţie

2.964,00
3.527,16 574822

CTC MIDI I Toate variantele: filtru principal de inalta performanta, sac de filtrare SELFCLEAN  SC-FIS-CT,  
Furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, suport pentru furtun,  SYS-Dock cu funcţie T-LOC,  
Sistem de comandă de la distanţă pentru aspirator  CT-F I

 

CTLC MIDI I-Basic 2.499,00
2.973,81 577066

CTLC MIDI I-Plus
setul de energie  SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO

5.004,00
5.954,76 577150

CTMC MIDI I-Basic 3.009,00
3.580,71 577067

CTMC MIDI I-Plus
setul de energie  SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO

5.514,00
6.561,66 577151
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Observaţie: Furtunul de aspirare din pachetul de livrare al CT 15 nu este antistatic.

   CLEANTEC CT 15 

Specialistul pentru lucrări de curăţare.

Ideal pentru curăţare pe şantiere, în ateliere, precum şi birouri: Cu volumul recipientului de 15 l,  
modelul   CLEANTEC CT 15 aspiră praful, murdăria şi apa. datorită formei sale constructive,  
volumul recipientului poate fi utilizat aproape complet – pentru lucrul îndelungat fără schimbarea 
sacului de filtrare.

Aspirator mobil

Accesorii de curăţare chiar de faţă
Duzele pentru rosturi şi impurităţi mari pot fi 
depozitate în aspiratorul mobil.

Panou de operare tactil intuitiv în locul butoanelor 
rotative – operare extrem de uşoară chiar şi cu 
mănuşi ori în cazul murdăririi.

Operare tactilă

Aspiratorul mobil practic.

Accesorii de curăţare incluse deja în pachetul de livrare. 
Aspirator cu volum de 15 l al recipientului.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Toate variantele: filtru principal de inalta performanta, furtun de aspirare 
Ø 27/32 mm x 3,5 m, sac de filtrare SELFCLEAN  SC-FIS-CT, duză pentru spaţii 
înguste D 36 FD-150, duza pentru impuritati mari D 36 PD

CT 15 E 1.581,00
1.881,39  574827

CT 15 E-Set
mâner de reglare a aerului D 36  HR-K AS, 
Ţevi prelungire D 36 VR-K AS, 4-buc duze 
de podea D 36 BD270

1.760,00
2.094,40 575988

Date tehnice CT 15

Putere consumată (W) 350 – 1.200

Debit volumic max. (l/min) 3.700

Subpresiune max. (Pa) 24.000

Suprafaţă filtru (cm²) 3.369

Cablu de racord la reţea, cu izolaţie din cauciuc (m) 5,5

Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l) 15/12,5

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 470 x 320 x 430

Putere racordată max. la priza aparatului (W) 2.200

Masa (kg) 11,2

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Adevarata dimensiune se gaseste in interior.

Compact şi totuşi mare. Uşor şi totuşi puternic. Fie pe şantier sau în atelier – modelele 
  CLEANTEC CT 26/36/48 oferă datorită geometriei generoase a recipientului un volum mare 
la dimensiuni compacte. Turbina de mare putere extrem de compactă furnizează puterea 
de aspirare adecvată de 3900 l/min debit volumic. Cu funcţie antistatică împotriva încărcării 
statice în timpul lucrului.

Aspirator mobil

Aspirator mobil

Aspirator mobil
Volum de 26 l al recipientului pentru 
pulberi din clasele L şi M.

Volum de 36 l al recipientului pentru 
pulberi din clasele L şi M.

Volum de 48 l al recipientului pentru 
pulberi din clasele L şi M.

   CLEANTEC CT 36 

   CLEANTEC CT 26 

   CLEANTEC CT 48 

Aspiratoarele mobile universale.

Accesorii de sistem 
începând cu pagina
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Simplu şi zvelt

Capacitate mare

Transport în siguranţă

Neted, elastic şi extrem de robust. Furtunul de aspi-
rare neted se impune prin manevrare îmbunătăţită şi 
durată mai lungă de serviciu. El alunecă peste fiecare 
muchie şi asigură prin geometria conică o putere 
sporită de aspirare.

Datorită sistemului T-LOC, prin 
 SYS-Dock se pot cupla simplu  
şi rapid pe aspirator accesorii  
şi scule în  Systainer,  SORTAINER  
şi  SYS-ToolBox.

Cu posibilitate de extindere

Datorită filtrului plan şi conturului interior neted 
al recipientului, sacul de filtrare se poate desfă-
şura liber. Acest lucru permite umplerea unifor-
mă şi o utilizare de aproape 100% a volumului 
sacului de filtrare.

În funcţie de cerinţe, aspiratorul 
poate fi dotat cu module suplimen-
tare. De exemplu modul de adaptare 
la aer comprimat, priză cu curent 
permanent, priză cu sistem automat 
de pornire/oprire sau modul EAA 
sau  Bluetooth®.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 6

 Festool Work App.*
Cu Work App, vă puteţi adapta individual sculele  Festool interconectate la condiţiile de lucru, le puteţi  
înregistra pentru garanţia all-inclusive sau puteţi vizualiza în orice moment datele lor de performanţă.  
În cazul în care există o problemă la scula dumneavoastră, Work App vă înştiinţează şi vă recomandă  
soluţia adecvată printr-o notificare push direct pe smartphone. Acest lucru asigură un avans optim  
de lucru şi rezultate perfecte, după cum este necesar.

Descărcaţi acum  
gratuit

Recomandarea noastră:

* Aceasta aplicație nu functionează in toate țările. Va rugam contactati dealerul  Festool local.
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Curatare complet automata a filtrului.

Fără filtre îmbâcsite pe viitor – pentru că sistemul automat de curăţare a filtrului principal 
 AUTOCLEAN (AC) menţine filtrul curat şi asigură o putere de aspirare constant mare pentru 
cantităţi mari de pulberi fine. Cu funcţie antistatică pentru prevenirea încărcării statice  
în timpul lucrului.

Aspirator mobil

Aspirator mobil Aspirator mobil

Volum de 48 l al recipientului pentru 
pulberi din clasele L şi M.

Volum de 36 l al recipientului pentru 
pulberi din clasele L şi M.

Volum de 26 l al recipientului pentru 
pulberi din clasele L şi M.

Aspiratoarele mobile cu autocurăţare.

  CLEANTEC  
CT 26 AC 

  CLEANTEC  
CT 36 AC 

  CLEANTEC  
CT 48 AC 

Accesorii de sistem 
începând cu pagina
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Datorită sistemului T-LOC, prin  SYS-Dock se pot cupla 
simplu şi rapid pe aspirator accesorii şi scule în  Systainer, 
 SORTAINER şi  SYS-ToolBox.

La comutatorul rotativ se reglează progresiv intervalele 
de curăţare. Cu cât sunt mai scurte intervalele,  
cu atât este mai intensă curăţarea.

Neted, elastic şi extrem de robust. 
Furtunul de aspirare neted se impune 
prin manevrare îmbunătăţită şi durată 
mai lungă de serviciu. El alunecă 
peste fiecare muchie şi asigură prin 
geometria conică o putere sporită de 
aspirare.

Transport în siguranţă

Reglabil în funcţie de necesar

Simplu şi zvelt
Cu posibilitate de extindere

Ideal pentru activitatea curentă 
completă la nivelul şantierului
Separator preliminar  CT-VA.

Face faţă cantităţilor mari de praf datorită tehnologiei cu ciclon.  
Asigură o capacitate de aspirare constant ridicată prin degrevarea filtrului principal.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 170

În funcţie de cerinţe, aspiratorul 
poate fi dotat cu module supli-
mentare. De exemplu modul de 
adaptare la aer comprimat, priză 
cu curent permanent, priză cu sis-
tem automat de pornire/oprire sau 
modul EAA sau  Bluetooth®.



06

164

172

Aspirare

Ideal pentru utilizare in constructii cu gips-carton.
Aspiratorul mobil pentru şlefuitorul cu braţ 
telescopic  PLANEX.

Aspirator mobil

Aspirator mobil

Cu un volum de 36 l al recipientului şi suport 
de scule pentru pulberi din clasele L și M.

Volum de 36 l al recipientului pentru 
pulberi din clasele L şi M.

Şlefuitorul cu braţ telescopic se 
aşează ferm şi sigur pe suportul de 
scule. Astfel, materialele abrazive 
pot fi schimbate rapid şi conforta-
bil, iar raza de acţiune a  PLANEX 
poate fi prelungită prin câteva 
manevre. Cu mâner practic pentru 
transport.

Furtun de aspirare foarte sensibil 
şi rezistent la îndoire.

Confortabil şi cu economie de timp

Flexibilitate maximă

Aspiratorul puternic   CLEANTEC CTM 36 AC  PLANEX cu un volum de 36 l al rezervorului este configurat 
constructiv exact pentru randamentul ridicat de îndepărtare a materialului de care dispune şlefuito-
rul cu braţ telescopic  PLANEX. Cu furtun rezistent la îndoire şi capac glisant de închidere ermetică 
 ComfortClean în dotarea de serie pentru o curăţare şi mai puternică a filtrului.

  CLEANTEC 
CT 36 AC  PLANEX 

  CLEANTEC  
CT 36 AC LHS

Accesorii de sistem 
începând cu pagina
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Aspirator mobil

Volum de 36 l al recipientului pentru pulberi  
din clasele L şi M.

Astfel, se curăţă imediat şi filtrele 
foarte îmbâcsite: la închiderea 
manuală a intrării recipientului 
cu capacul glisant de închidere 
ermetică ComfortClean se gene-
rează o subpresiune puternică care 
curăţă filtrul cu forţă maximă.

Curăţare manuală

O masina de categoria grea.
Șantierul de construcții aspiră cu curățare automată.

Aspirator mobil

Cu un volum de 26 l al recipientului pentru pulberi 
din clasa L.

Eficienţa este sporită atunci când 
se lucrează în cadrul unui sistem
Se pot cupla pe  SYS-Dock cu 
organizatoarele  Systainer şi 
 SORTAINER. Sistem de conectori 
pentru module suplimentare: aer 
comprimat sau  Bluetooth®.

În cazul unor cantităţi foarte mari de pulberi, care se formează, de exemplu, în cazul lucrărilor  
cu polizoare unghiulare pentru renovări şi polizoare cu discuri diamantate, aspiratoarele din familia 
 RENOFIX sunt în elementul lor. Sistemul  AUTOCLEAN (AC) de curăţare automată a filtrului principal 
curăţă cu regularitate filtrul principal High Performance, asigurând astfel în permanenţă o putere 
înaltă de aspirare.

  CLEANTEC  
CT 36 AC RENOFIX

  CLEANTEC  
CT 26 AC RENOFIX 
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Date tehnice CT 26 CT 36 CT 48 CT 26 AC CT 36 AC CT 48 AC

Putere consumată (W) 350 – 1.200 350 – 1.200 350 – 1.200 350 – 1.200 350 – 1.200 350 – 1.200

Debit volumic max. (l/min) 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900

Subpresiune max. (Pa) 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Cablu de racord la reţea, cu izolaţie 
din cauciuc (m) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l) 26/24 36/34 48/46 26/24 36/34 48/46

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005 630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005

Putere racordată max. la priza 
 aparatului (W) 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Masa (kg) 13,7 14,4 16,2 14,7 15,2 16,9

Date tehnice CT 36 AC LHS CT 36 AC  PLANEX CT 26 AC RENOFIX CT 36 AC RENOFIX

Putere consumată (W) 350 – 1.200 350 – 1.200 350 – 1.200 350 – 1.200

Debit volumic max. (l/min) 3.900 3.900 3.900 3.900

Subpresiune max. (Pa) 24.000 24.000 24.000 24.000

Cablu de racord la reţea, cu izolaţie din cauciuc (m) 7,5 7,5 7,5 7,5

Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l) 36/34 36/34 26/24 36/34

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 630 x 365 x 596 630 x 365 x 596 630 x 365 x 540 630 x 365 x 596

Putere racordată max. la priza aparatului (W) 2.400 2.400 2.200 2.200

Masa (kg) 15,2 15,2 14,5 15,2

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

CT 26 Toate variantele: filtru principal de inalta performanta, Furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, 
suport pentru furtun,  SYS-Dock cu funcţie T-LOC, suport pentru cablu  

CTL 26 E
sac de filtrare SELFCLEAN

3.091,00
3.678,29 574947

CTL 26 E SD
sac de filtrare SELFCLEAN, a 2-a fişă cu curent continuu

3.310,00
3.938,90 574955

CTL 26 E SD E/A
sac de filtrare SELFCLEAN, a 2-a fişă cu buton de pornire/oprire automată cu control electronic

3.310,00
3.938,90 574956

CTM 26 E
sac de filtrare SELFCLEAN, capac pentru adaptorul la aspirare

4.116,00
4.898,04 574981

CT 36 Toate variantele: filtru principal de inalta performanta, sac de filtrare SELFCLEAN, Furtun de aspirare 
neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, suport pentru furtun,  SYS-Dock cu funcţie T-LOC, suport pentru cablu  

CTL 36 E 3.729,00
4.437,51 574965

CTM 36 E
capac pentru adaptorul la aspirare

4.718,00
5.614,42 574988

CTL 36 E LE
modul de adaptare la aer comprimat

4.718,00
5.614,42 574972

CTM 36 E LE
capac pentru adaptorul la aspirare, modul de adaptare la aer comprimat

5.692,00
6.773,48 574990
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*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

CT 48 Toate variantele: filtru principal de inalta performanta, sac de filtrare SELFCLEAN, Furtun de aspirare neted 
Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, suport pentru furtun,  SYS-Dock cu funcţie T-LOC, suport pentru cablu, maner  

CTL 48 E 4.264,00
5.074,16 574975

CTM 48 E
capac pentru adaptorul la aspirare

5.213,00
6.203,47 574992

CT 26 AC Toate variantele: filtru principal de inalta performanta, sac de reziduri, de unica folosinta, Furtun de aspirare 
neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, suport pentru furtun,  SYS-Dock cu funcţie T-LOC, suport pentru cablu  

CTL 26 E AC
sac de filtrare SELFCLEAN

3.621,00
4.308,99 574945

CTM 26 E AC
sac de filtrare SELFCLEAN, capac pentru adaptorul la aspirare

4.621,00
5.498,99 574978

CT 36 AC Toate variantele: filtru principal de inalta performanta, sac de reziduri, de unica folosinta, Furtun de aspirare 
neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, suport pentru furtun,  SYS-Dock cu funcţie T-LOC, suport pentru cablu  

CTL 36 E AC
sac de filtrare SELFCLEAN

4.259,00
5.068,21 574958

CTM 36 E AC
sac de filtrare SELFCLEAN, capac pentru adaptorul la aspirare

5.223,00
6.215,37 574983

CT 48 AC Toate variantele: filtru principal de inalta performanta, suport pentru furtun, sac de reziduri, de unica 
folosinta, Furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR,  SYS-Dock cu funcţie T-LOC, suport pentru 
cablu, maner

 

CTL 48 E AC
sac de filtrare SELFCLEAN

4.769,00
5.675,11 574974

CTM 48 E AC
sac de filtrare SELFCLEAN, capac pentru adaptorul la aspirare

5.723,00
6.810,37 574991

CT 36 AC  PLANEX Toate variantele: filtru principal de inalta performanta, furtun de aspirare, rezistent la rasucire  
D36x3.5-AS/LHS 225, sac de reziduri, de unica folosinta, capac culisant de inchidere ermetica  
ComfortClean, suport pentru furtun, suport pentru cablu

 

CTL 36 E AC-LHS
sac de filtrare SELFCLEAN

4.346,00
5.171,74 574960

CTM 36 E AC-LHS
sac de filtrare SELFCLEAN

5.289,00
6.293,91 574984

CTL 36 E AC- PLANEX
sac de filtrare SELFCLEAN, suport de scule  PLANEX

4.515,00
5.372,85 576850

CTM 36 E AC- PLANEX
sac de filtrare SELFCLEAN, suport de scule  PLANEX

5.459,00
6.496,21 576853

CT 26 AC RENOFIX  

CTL 26 E AC RENOFIX
filtru principal de inalta performanta, sac de reziduri, de unica folosinta, Furtun de aspirare neted 
Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R cu manşoane de conectare rotative, capac culisant de inchidere ermetica  
ComfortClean, suport pentru furtun, suport pentru cablu

3.708,00
4.412,52 575841

CT 36 AC RENOFIX Toate variantele: filtru principal de inalta performanta, sac de reziduri, de unica folosinta, Furtun de 
 aspirare neted Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R cu manşoane de conectare rotative, capac culisant de inchidere 
 ermetica ComfortClean, suport pentru furtun, suport pentru cablu

 

CTL 36 E AC RENOFIX 4.346,00
5.171,74 575842

CTM 36 E AC RENOFIX 5.289,00
6.293,91 575846
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Nici o sansa pentru praful periculos.

Aspirator mobil

Aspirator mobil

Volum de 26 l al recipientului pentru 
pulberi din clasa H.

Volum de 48 l al recipientului pentru 
pulberi din clasa H.

Aspirare

Date tehnice CTH 26 CTH 48

Putere consumată (W) 350 – 1.000 350 – 1.000

Debit volumic max. (l/min) 3.900 3.900

Subpresiune max. (Pa) 24.000 24.000

Suprafaţă filtru (cm²) 6.318 6.318

Cablu de racord la reţea, cu izolaţie 
din cauciuc (m) 7,5 7,5

Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l) 26/24 48/46

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 630 x 365 x 540 740 x 406 x 1.005

Putere racordată max. la priza 
 aparatului (W) 2.400 2.400

Masa (kg) 13,9 16,5

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Toate variantele: filtru principal de inalta performanta, Furtun de aspirare neted 
Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, suport pentru furtun,  SYS-Dock cu funcţie T-LOC,  
suport pentru cablu

CTH 26 E / a
sac de filtrare de siguranta

4.749,00
5.651,31  574939

CTH 48 E / a
sac de filtrare de siguranta, maner

5.860,00
6.973,40  574941

Aspiratorul  CLEANTEC CTH aspiră fără riscuri pulberile periculoase precum mucegaiul şi  azbestul, 
compuşii periculoşi de impregnare a lemnului, pulberile de fibre minerale, plumbul, cadmiul, 
 nichelul şi cromatul de zinc. Aspiratorul cu un grad de filtrare de 99,995% este special proiectat 
pentru aspirarea pulberilor cancerigene şi patogene.

   CLEANTEC CTH 26 

   CLEANTEC CTH 48

Aspiratoarele speciale.

Accesorii de sistem 
începând cu pagina

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Aspirator mobil

Recipientul ABS robust din plastic este prevăzut cu o pro-
tecţie suplimentară la foc şi, prin urmare, este adecvat 
pentru aspirarea în condiţii de siguranţă a pulberilor de 
aluminiu, hârtie, funingine şi provenite de la lăcuire până 
la materiale plastice armate cu fibre de sticlă şi carbon.

Pentru un grad maxim de siguranţă, aspiratorul special CT 48 EC/B22  
corespunde directivei ATEX 94/9/CE pentru zona 22. Astfel, se îndepărtează 
fără riscuri pulberile uscate, inflamabile de la maşini şi aparate.

Confortabil şi sigur

Aspirator special | Aspirare

Date tehnice CT 48 EC B22

Putere consumată (W) 150 – 1.100

Debit volumic max. (l/min) 3.400

Subpresiune max. (Pa) 23.000

Cablu de racord la reţea, cu izolaţie din cauciuc (m) 7,5

Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l) 48/46

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 630 x 406 x 640

Masa (kg) 18,6

   CLEANTEC CT 48 EC/B22 

Mobilitate in spatii reduse.
Statie de lucru WCR 1000

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 328

Staţia de lucru WCR 1000, fixată fără scule şi simplu prin  SYS-Dock pe 
aspiratoarele mobile  Festool, transformă fiecare aspirator mobil  Festool 
începând cu   CLEANTEC CT 26 într-un loc de muncă compact, mobil şi 
configurabil în funcţie de necesar.**

** La CT 48 EC/B22 este necesar adaptorul AD-WCR 498805 pentru conexiune.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

CT 48 EC B22 Toate variantele: sac de filtrare SELFCLEAN, Furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR,  
suport pentru cablu, modul de adaptare la aer comprimat  

CTL 48 E LE EC/B22 R1
filtru principal de inalta performanta

11.241,00
13.376,79 575275

CTM 48 E LE EC B22 R1 12.189,00
14.504,91 575286
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Face faţă cantităţilor mari de praf.  
Eficient, simplu şi fiabil.

Face faţă unor cantităţi mari de pulberi,  
datorită tehnologiei cu ciclon. Avizat pentru  
clasele de pulberi L şi M.

Aspirare

Date tehnice  CT-VA

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 395 x 295 x 515

Volum recipient max. (l) 20

Masa (kg) 7

Separator preliminar
  CT-VA 

Separatorul preliminar.

Din acest moment, cantităţile mari de pulberi şi aşchii nu mai reprezintă nicio problemă. 
Nici pentru filtrul principal şi nici pentru forţa de aspirare. Pulberile minerale sunt  eliminate 
până la 80%, pulberile grosiere precum talaşul până la 95% şi colectate în recipientul de 
colectare. Acest lucru descarcă filtrul principal şi garantează în permanenţă o putere mare 
de aspirare pe parcursul întregului proces de lucru.

Accesorii de sistem 
începând cu pagina

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

 CT-VA  

 CT-VA-20
 Systainer ciclon, recipient de colectare VAB-20, sertar  Systainer, furtun de racordare, sac de reziduri,  
de unica folosinta, capacul rezervorului

1.888,00
2.246,72 204083
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Transport confortabil şi sigur dato-
rită recipientelor de colectare care 
permit stivuirea, cu dimensiuni 
compacte şi design robust.

Efectuarea de lucrări în condiţii de flexibilitate, 
cu sau fără separator preliminar CT. Prin inter-
mediul sistemului  SYS-Dock, aspiratorul mobil 
şi separatorul preliminar CT pot fi interconectaţi 
cu uşurinţă.

Posibilitate de combinare cu Aspiratoarele mobile 
 Festool CT 26/36/48 cu şi fără curăţare AC. 
 Compatibil cu clasele de pulberi L şi M.

Eliminare ecologică simplăFlexibilitate la utilizarePosibilitate simplă de post-echipare

Separator preliminar | Aspirare

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Sac de reziduri, de unica folosinta ENS-VA-20/10
forma ideală pentru recipientul de colectare a separatorului preliminar  CT-VA 20, pentru pulberi din clasele L 
şi M, pentru utilizarea în recipientul de colectare VAB-20, inclusiv 10 coliere de fixare a cablurilor,  
conţinut pachet 10 Unit, volum recipient max. 20 l

123,00
146,37 204296

Recipient de colectare VAB-20/1
pentru separatorul preliminar  CT-VA 20, stivuibil, cu dimensiuni reduse, sistem optim de prindere şi design 
robust, cu posibilitate de închidere corespunzătoare cu capacul (inclus în pachetul de livrare) pentru  
transport, dimensiuni (L x l x H) 395 x 295 x 350 mm, volum recipient max. 20 l

378,00
449,82 204294

Cablu de racord  CT-VA AK
pentru separatorul preliminar  CT-VA 20, pentru montarea ulterioară a separatorului  CT-VA cu priză  
de alimentare electrică suplimentară, permite cuplarea extrem de facilă a furtunului de aspirare „plug it“  
cu separatorul preliminar  CT-VA, putere racordată max. la priza aparatului 2.400 W, lungime cablu 0,85 m

190,00
226,10

223,53 / 1 m
266,00 / 1 m

575667

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Aspirare

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 6

Recomandarea noastră:
 Festool Order App.**
Cu Order App puteţi găsi scule  Festool, accesorii sau materiale consumabile adecvate, puteţi crea lista 
dumneavoastră de achiziţii şi o puteţi trimite confortabil la reprezentanţa comercială de specialitate de la 
nivel local. În acest scop, funcţia Favorite vă permite să formulaţi fără dificultăţi o comandă având ca obiect 
accesoriul şi materialul consumabil memorat. Astfel, vă puteţi gestiona confortabil comenzile şi în timpul 
deplasării, să le vizualizaţi în orice moment şi să vă asiguraţi o zi de lucru şi mai bine organizată.

Descărcaţi acum  
gratuit

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

 CLEANTEC Seturi de curatenie Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Set de curatenie D 27 / D 36 D-RS
pentru lucrări simple de curăţare şi pentru completarea seturilor de curăţare existente, duza pentru rosturi 
D 36 FD-210, duza pentru impuritati mari D 36 PD, perie de aspirare D 36 SP

78,00
92,82 492392

Set standard de curatenie RS-ST D 27/36-Plus
pentru toate sarcinile de curăţare în spaţii înguste, pe suprafeţe şi pe podea, mâner de reglare a aerului 
D 36 HR-K AS, duza de podea, D 36 BD 300, Ţevi prelungire D 36 VR-K AS, duză pentru rosturi D 36 FD-300, 
perie de aspirare D 36 SP,  Systainer  SYS3 M 137

408,00
485,52 577257

Set de curatenie pentru meseriasi RS-HW D 36-Plus
set de curăţare universal cu furtun de aspirare D 36 pentru performanţe de curăţare îmbunătăţite,  
mâner de reglare a aerului D 36 HR-K AS, duza de podea, D 36 BD 300, Ţevi prelungire D 36 VR-K AS,  
duză pentru rosturi D 36 FD-300, perie de aspirare D 36 SP, furtun de aspirare neted D 36 x 3,5 m antistatic, 
 Systainer  SYS3 M 437

918,00
1.092,42 577258

Set de curatenie pentru podele RS-BD D 36-Plus
perfect pentru podelele de dimensiuni mari datorită duzei late cu perie circulară reglabilă pe înălţime,  
mâner de reglare a aerului D 36 HR-K AS, duza de podea, D 36 BD 370, tevi prelungire, otel special 3-buc.  
D 36 VR-M3x, duză pentru rosturi D 36 FD-300, furtun de aspirare neted D 36 x 3,5 m antistatic, 
 Systainer  SYS3 M 437

1.352,00
1.608,88 577259

Set de curatenie pentru uz industrial RS-GS D 50
pentru pulberile grosiere din atelier şi de pe şantier, furtun de aspirare D 50x2,5m-AS, tevi prelungire 
D50VR-K, duza de podea D 50 BD370, duza patrata D 50 QD, perie de aspirare D 50 SP, duza pentru rosturi 
D 50 FD

765,00
910,35 577260

** Aceasta aplicație nu functionează in toate țările. Va rugam contactati dealerul  Festool local.
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Accesorii de sistem | Aspirare

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Accesorii pentru aspiratoarele mobile CT si aspiratoarele SR Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

 CLEANTEC furtun de aspirare, varianta antistatic

Sistem de fixare cu scai KV-215/5
pentru fixarea cablurilor la furtunul de aspirare, reutilizabil şi flexibil, adecvat pentru furtunuri de aspirare  
cu diametrul de 27 mm, 32 mm şi 36 mm, conţinut pachet 5 Unit, lungime 215 mm

41,00
48,79 205294

Furtun de aspirare D 27x3m-AS-90°/CT
pentru CTL  SYS, CTLC  SYS, CTMC  SYS, antistatic, rezistent la temperatura de pana la +70°C, cu adaptor de 
furtun, rotativ, în unghi pe partea de aspirare şi manşon de conectare cu furtun de ramificaţie integrat, neted, 
diametru 27 mm, lungime 3 m, rezistenţă de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

609,00
724,71

203,00 / 1 m
241,57 / 1 m

577160

Furtun de aspirare
Toate variantele: antistatic, rezistent la temperatura de pana la +70°C, neted, conic, diametru 27 /32 mm, 
rezistenţă de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

 

D 27/32x3,5m-AS-90°/CT
pentru CTL MINI/MIDI până la anul de fabricaţie 12/2018, cu adaptor de furtun, rotativ, în unghi pe partea  
de aspirare şi manşon de conectare cu furtun de ramificaţie integrat, lungime 3,5 m

771,00
917,49

220,29 / 1 m
262,14 / 1 m

577161

D 27/32x3,5m-AS/CTR
pentru CT MINI şi CT MIDI începând cu anul de fabricaţie 2019, pentru CTC MINI şi CTC MIDI, pentru 
CT 26/36/48, cu adaptor rotativ şi manşon de conectare cu furtun de ramificaţie integrat, lungime 3,5 m

771,00
917,49

220,29 / 1 m
262,14 / 1 m

577158

D 27/32x5m-AS/CTR
pentru CTC MINI şi CTC MIDI, pentru CT MINI şi CT MIDI începând cu anul de fabricaţie 2019, pentru 
CT 26/36/48, cu adaptor rotativ şi manşon de conectare cu furtun de ramificaţie integrat, lungime 5 m

941,00
1.119,79

268,86 / 1 m
319,94 / 1 m

577159

Furtun de aspirare
Toate variantele: pentru lucrări de curăţare cu aparatele de aspirare CT, neadecvat pentru aspiratoarele 
cu sistem  AUTOCLEAN, antistatic, rezistent la temperatura de pana la +70°C, cu adaptor furtun rotativ si 
stut pentru racord, neted, diametru 36 mm, rezistenţă de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

 

D36x3,5m-AS/CTR
lungime 3,5 m

872,00
1.037,68

249,14 / 1 m
296,48 / 1 m

204924

D36x5m-AS/CTR
lungime 5 m

1.121,00
1.333,99

224,20 / 1 m
266,80 / 1 m

204925

D36x7m-AS/CTR
lungime 7 m

1.423,00
1.693,37

203,29 / 1 m
241,91 / 1 m

204926

Furtun de aspirare D36/32x3,5m-AS/R
adecvate pentru aspiratoarele cu sistem  AUTOCLEAN, antistatic, rezistent la temperatura de pana la +70°C, 
pentru renovari de zidarie si operatii de curatenie, neted, conic, diametru 36 /32 mm, lungime 3,5 m,  
rezistenţă de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

815,00
969,85

232,86 / 1 m
277,10 / 1 m

204923

Furtun de aspirare D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
pentru slefuitorul cu brat telescopic  PLANEX, antistatic, rezistent la temperatura de pana la +70°C,  
extrem de flexibil, furtun de aspirare, rezistent la rasucire, cu manşon cu ramificaţie pentru o şpăcluire 
extrem de uşoară: permite reducerea la minimum a efectului de aspirare al aparatului  PLANEX pe perete, 
diametru 36 mm, lungime 3,5 m, rezistenţă de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

847,00
1.007,93

242,00 / 1 m
287,98 / 1 m

577101

Furtun de aspirare
Toate variantele: antistatic, rezistent la temperatura de pana la +70°C, comanda la metru  
(fara adaptor furtun rotativ sau manson cu reductie), rezistenţă de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

 

D 27 MW-AS
diametru 27 mm

180,00
214,20

180,00 / 1 m
214,20 / 1 m

452384

D 36 MW-AS
diametru 36 mm

225,00
267,75

225,00 / 1 m
267,75 / 1 m

452385

Furtun de aspirare
Toate variantele: antistatic, rezistent la temperatura de pana la +70°C, rezistenţă de scurgere 
(DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diametru 50 mm

 

D 50x2,5m-AS
cu 2x adaptor furtun rotativ, lungime 2,5 m

697,00
829,43

278,80 / 1 m
331,77 / 1 m

452888

D 50x4m-AS
cu 2x adaptor furtun rotativ, lungime 4 m

1.054,00
1.254,26

263,50 / 1 m
313,57 / 1 m

452890

D 50 MW-AS
comanda la metru (fara adaptor furtun rotativ sau manson cu reductie)

248,00
295,12

248,00 / 1 m
295,12 / 1 m

452386



06

174

Furtun de aspirare D 21,5 x 5m HSK
pentru conectarea directa (fara inel reductor) la un dispozitiv de slefuire manuala fara aspirator,  
diametru 21,5 mm, lungime 5 m

184,00
218,96

36,80 / 1 m
43,79 / 1 m

495019

Accesorii pentru aspiratoarele mobile CT si aspiratoarele SR Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

 CLEANTEC furtun de aspirare, varianta antistatic

Furtun de aspirare
Toate variantele: pentru toate sculele electrice cu flanşă D 27 şi D 36 (toate sculele electrice  Festool)  
şi accesorii de curăţare, cu conectare „plug it“, antistatic, adecvat în special pentru aplicaţii de şlefuire,  
cu compensator rotativ şi mufă de racord cu închizător tip baionetă, rezistent la temperatura de pana  
la +70°C, neted, diametru 27 /22 mm, rezistenţă de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT
lungime 3,5 m

951,00
1.131,69

271,71 / 1 m
323,34 / 1 m

200041

D 27/22x5m-AS-GQ/CT
lungime 5 m

1.235,00
1.469,65

247,00 / 1 m
293,93 / 1 m

201758

Furtun de aspirare D 32/22x10m-AS-GQ/CT
pentru toate sculele electrice cu flanşă D 27 şi D 36 (toate sculele electrice  Festool) şi accesorii de curăţare, 
cu conectare „plug it“, antistatic, adecvat în special pentru aplicaţii de şlefuire, cu compensator rotativ şi mufă 
de racord cu închizător tip baionetă, rezistent la temperatura de pana la +70°C, neted, diametru 32 /22 mm, 
lungime 10 m, rezistenţă de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

1.778,00
2.115,82

177,80 / 1 m
211,58 / 1 m

200051

Aspirare

Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

 CLEANTEC furtun de aspirare

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Accesorii de sistem | Aspirare

Accesorii pentru aspiratoarele mobile CT si aspiratoarele SR Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

 CLEANTEC mansoane pentru furtun

Adaptor rotativ
Toate variantele: antistatic, Conector de furtun pentru montarea duzei de admisie a aspiratorului,  
diametru extern Ø 58 mm

 

D 27 DAG-AS
pentru furtun antistatic de aspirare D 27, diametru 27 mm

123,00
146,37 452892

D32/27 DAG-AS/CTR
pentru furtun antistatic de aspirare D 27/32

124,00
147,56 204919

D36 DAG-AS/CTR
pentru furtun antistatic de aspirare D 36, diametru 36 mm

149,00
177,31 204920

D 50 DAG-AS
pentru furtun antistatic de aspirare D 50

177,00
210,63 452896

D 36 DAG-AS-GQ/CT
pentru furtunul de aspirare antistatic D27/22x3,5 AS-GQ/CT şi D27/22x 5 AS-GQ/CT, diametru 36 mm

149,00
177,31 202931

D 50 DAG-AS-GQ/CT
pentru furtunul de aspirare antistatic D32/22x10 AS-GQ/CT, diametru 50 mm

178,00
211,82 203206

Adaptor furtun, rotativ, in unghi D 32/27 DAG/90°-AS/CT
pentru furtun antistatic de aspirare D 32/27 pe CTL MINI si CTL MIDI, antistatic, pentru CTL MINI şi CTL MIDI 
începând cu anul de fabricaţie 09/2013 până în anul de fabricaţie 12/2018, Conector de furtun pentru  
montarea duzei de admisie a aspiratorului, diametru extern Ø 58 mm

134,00
159,46 500673

Manşon de conectare  

D 27 DM-AS/CT
pentru toate sculele electrice cu flanşă D 27 şi D 36 şi accesorii de curăţare D 27 şi D 36, pentru furtunurile 
de aspirare D 27 şi D 27/32, conector de furtun pentru scule electrice sau duza de aspirare, închizătorul de tip 
baionetă creează o legătură sigură între aspiratorul mobil şi scula electrică, cu furtun de ramificaţie pentru 
reglarea individuală a debitului de aer, diametru 27 mm

88,00
104,72 577162

D 27/22 DM-AS/CT
pentru toate sculele electrice cu flanşă D 27 şi D 36 (toate sculele electrice  Festool) şi accesorii de curăţare, 
special pentru furtunuri de aspirare netede cu cablu plug it integrat, antistatic, pentru racordare pe partea 
sculelor (scule electrice sau duze de aspirare), îmbinare sigură între aspiratorul mobil şi scula electrică 
datorită închizătorului tip baionetă, diametru 27 /22 mm

88,00
104,72 500668

D 36 DM-AS/CT
pentru furtun de aspirare D 36, pentru toate sculele electrice cu flanşă D36 şi accesorii de curăţare,  
antistatic, conector de furtun pentru scule electrice sau duza de aspirare, închizătorul de tip baionetă creează 
o legătură sigură între aspiratorul mobil şi scula electrică, diametru 36 mm

112,00
133,28 500670

D 36/32 DM-AS
pentru toate sculele electrice cu flanşă D36 şi accesorii de curăţare, pentru furtun de aspirare D 36/32,  
antistatic, conector de furtun pentru scule electrice sau duza de aspirare, diametru 36 mm

112,00
133,28 500671

Manşon de aspirare D27 BP-AS/CT
pentru toate şlefuitoarele pentru îmbunătăţirea comportamentului la ghidare, în special pentru RTS 400,  
RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125 şi RO 90, împiedică aspirarea pe suprafeţe netede,  
diametru 27 mm

96,00
114,24 204822

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Mocheta si furtun de aspirare combinat

Duza pentru covor D 36 TD II
pentru D 27/D 36, cu talpa de alunecare, comuta de la covor la podea neteda, lăţime 292 mm

265,00
315,35 203797

Perie de aspirare Turbo D 36 TKB II
pentru D 27/D 36, pentru materiale textile si podele din linoleum, cu 4 rotite, role cu perii actionate  
de admisia de aer, lăţime 270 mm

677,00
805,63 203809

Aspirare

Accesorii pentru aspiratoarele mobile CT si aspiratoarele SR Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

 CLEANTEC mansoane pentru furtun

Manson cu reductie DC-D 36/27-AS
pentru toate VCP/CT, aspirarea prafului sfarsit, reducerea diametrului 36 mm la 27 mm, cu posibilitate  
de fixare atunci când este necesar, diametru 36 mm

121,00
143,99 768135

Manşon de conectare D 36 DM-AS-B-LHS 225
pentru slefuitorul cu brat telescopic  PLANEX, pentru furtun de aspirare D 36, antistatic, conector de furtun 
pentru scule electrice sau duza de aspirare, pentru o şpăcluire extrem de uşoară: permite reducerea la 
minimum a efectului de aspirare al aparatului  PLANEX pe perete, diametru 36 mm

118,00
140,42 577100

Adaptor furtun D 50/D 36
pentru conectarea furtunului de aspirare D 50 la accesoriul D 36

81,00
96,39 452897

Distribuitor D 50 SV-AS/D 50 V
pentru D 50/D 36/D 27, antistatic, pentru conectarea a doua furtunuri de aspirare a prafului, cu capac  
de mufa, pentru aspiratoare care permit praf periculos, operarea simultana nu este permisa

217,00
258,23 452898

Capac de mufa D 50/V
pentru închiderea ştuţului de admisie, pentru retehnologizarea tuturor aspiratoarelor mobile CTM/CTH

86,00
102,34 452899

Manson de conectare D 50/D 50 VM-AS
antistatic, pentru îmbinarea furtunurilor de aspirare D 50/D 36/D 27, mansonul cu reductie pe furtunurile  
D 27/D 36 trebuie inlocuit cu un adaptor furtun rotativ D 36/D 27

97,00
115,43 493047

Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Tevi

Maner de reglare a aerului D 36 HR-K AS
pentru D 27/D 36, antistatic, cu egalizator glisant pentru reglarea puterii de aspirare, Cu închizător tip baionetă 
pentru îmbinare fără riscuri cu furtunul de aspirare, curb, diametru 36 mm

126,00
149,94 203129

Extensie de tevi  

D 36 VR-M 3x
pentru D 27/D 36, din otel inoxidabil, 3-buc, conţinut pachet 3 Unit, lungime 950 mm

308,00
366,52 452902

D 36 VR-K AS 3x
pentru D 27/D 36, antistatic, 3-bucati, conţinut pachet 3 Unit, lungime 950 mm

141,00
167,79 203137

D 50 VR-K 2x
pentru D 50, plastic, 2 buc., conţinut pachet 2 Unit, lungime 970 mm

192,00
228,48 440412

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Accesorii pentru aparatele mobile de aspirare CT Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Duze/perii speciale

Duza pentru rosturi
Toate variantele: plastic  

D 36 FD-300
pentru D 27/D 36, diametru 36 mm, lungime 300 mm

43,00
51,17 452904

D 36 FD-210
pentru D 27/D 36, diametru 36 mm, lungime 210 mm

36,00
42,84 492391

D 36 FD-150
pentru D 27/D 36, pentru CTL- SYS, potrivit pentru depozitarea accesoriilor de la CTL  SYS şi CT 15,  
diametru 36 mm, lungime 150 mm

36,00
42,84 500593

D 50 FD
pentru D 50, lungime 200 mm

112,00
133,28 452912

Perie de aspirare
Toate variantele: Plastic  

D 36 SP
pentru D 27/D 36, diametru 70 mm

60,00
71,40 440404

D 50 SP
pentru D 50, diametru 85 mm

158,00
188,02 440419

Duza pentru impuritati mari D 36 PD
pentru CTL- SYS, pentru D 27/D 36, plastic, cu perie, potrivit în locaşul de păstrare pentru accesorii  
de la CTL  SYS, lăţime 120 mm

46,00
54,74 500592

Duza cu perie universala D 36 UBD
pentru D 27/D 36, plastic, cu perie incorporata si cap rotativ

85,00
101,15 498527

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Accesorii pentru aspiratoarele mobile CT si aspiratoarele SR Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Duze de podea

Duza de podea  

D 36 BD 370
pentru D 27/D 36, design industrial de calitate ridicata, aluminiu, cu 2 rotite si 2 perii, diametru 36 mm,  
lăţime 370 mm

748,00
890,12 452908

D 50 BD 450
pentru D 50, design industrial de calitate ridicata, aluminiu, cu 2 rotite si 2 perii, lăţime 450 mm

840,00
999,60 452910

D 36 BD 300
pentru D 27/D 36, plastic, cu 2 rotite si 2 perii, diametru 36 mm, lăţime 300 mm

105,00
124,95 577261
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Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

CT braţ telescopic cu contragreutate

Brat telescopic cu contragreutate
Toate variantele: set de tevi cu conectori, lungime 2.119 mm, lăţime 1.136 mm

 CT-ASA
pentru CT 44, CT 48, fara maner

1.535,00
1.826,65 492452

 CT-ASA CT 26/36/SB
pentru CT 26/36, cu manerul SB-CT 26/36, braţ telescopic cu contragreutate, pentru montare pe toate  
modelele CT 26/36 (cu excepţia CT 26/36 AC HD), maner

2.223,00
2.645,37 496372

Stativ/suport de scule WHR/ CT-ASA
pentru  CT-ASA,  CT-ASA/SB,  CT-ASA CT 26/36/SB, pentru depozitarea sigura, ergonomica a doua masini 
electrice sau pneumatice

315,00
374,85 493558

Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Filtrul  CLEANTEC

Aspirare

Accesorii pentru aparatele mobile de aspirare CT Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Module pentru sistemul de piese atasabile pentru CTL/CTM/CTH 26/36/48

Modul de adaptare electrica
Toate variantele: pentru CT 26/36/48  

Modul-SD CT 26/36/48
borna de iesire cu curent continuu

268,00
318,92 496142

Modul-SD E/A CT 26/36/48
borna de iesire cu intrerupator automat On/Off

268,00
318,92 496405

Modul pentru blocul de alimentare EAA CT 26/36/48
pentru CT 26/36/48, pentru conectarea unui aspirator mobil CT la un bloc de alimentare sau un brat 
 telescopic cu contragreutate

343,00
408,17 496143

Modul de adaptare la aer comprimat DL CT 26/36/48
pentru CT 26/36/48, pentru modernizarea modelului E de aspirator mobil, cu mecanism aditional  
de intrerupere ON/OFF automata la aerului comprimat

1.156,00
1.375,64 496141

Sistem de comandă de la distanţă
Toate variantele: sistemul de comandă de la distanţă permite conectarea aspiratorului mobil direct  
de la furtunul de aspirare (comutare simplă în modul de curăţare şi în poziţia AUTO a aspiratorului mobil), 
rază de acţiune 10 m, tehnologie  Bluetooth®

 

 CT-F I/M-Set
pentru CT 26, 36, 48 (cu excepţia EC şi EC B22), Set de post-echipare pentru CT 26, 36, 48, Modul pentru  
montare în canalul liber pentru modul (se va executa de către specialistul electrician), Comandă de  
la distanţă prin sistemul de comandă de la distanţă (inclus în set) sau prin scula cu acumulator  
(în combinaţie cu pachetul de acumulatori  Bluetooth®), permite pornirea automată a aspiratorului  
mobil la conectarea sculei cu acumulatori (condiţie necesară: pachet de acumulatori compatibil  Bluetooth®), 
Modul de recepţie (pentru CT 26, 36, 48)

459,00
546,21 202097

 CT-F I
adecvate pentru toate aparatele de aspirare cu  Bluetooth® (în combinaţie cu modulul de recepţie  Bluetooth®), 
două benzi de fixare pentru furtunurile de aspirare D27 şi D36

244,00
290,36 202098

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Element de filtrare HF-CT 17
pentru CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, pentru aspirare uscata

161,00
191,59 769134

Filtru principal  

HF-CT MINI/MIDI-2/CT15
pentru CT MINI, CT MINI I, CT MIDI şi CT MIDI I începând cu anul de fabricaţie 2019, CTC MINI/MIDI, precum  
şi CT 15, filtrul principal fixat într-o ramă practică din plastic, înlocuirea fără probleme a casetei de filtrare 
din exterior fără a deschide aspiratorul mobil

101,00
120,19 204200

HF- CT-MINI/MIDI
pentru CT MINI şi CT MIDI până la anul de fabricaţie 2018

111,00
132,09 456790

HF-CT 26/36/48
pentru CT 26/36/48 şi TURBO II, filtru principal de inalta performanta, nu sunt potrivite pentru aspiratoare 
mobile cu functie  AUTOCLEAN

181,00
215,39 496170
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Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Saci filtranti  CLEANTEC

Accesorii de sistem | Aspirare

Sac de filtrare FIS-CT 17/5
pentru CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, perete dublu, conţinut pachet 5 Unit

156,00
185,64 769136

Sac de filtrare SELFCLEAN
Toate variantele: conţinut pachet 5 Unit  

SC FIS-CT  SYS/5
pentru CT  SYS şi CTC  SYS, valorificare optimă volum sac de filtrare şi rezistenţă mare la rupere datorită 
materialului cardat de filtrare, sac de filtrare SELFCLEAN din geotextil

85,00
101,15 500438

 SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15
pentru CT MINI, CT MINI I, CT MIDI şi CT MIDI I începând cu anul de fabricaţie 2019, CTC MINI/MIDI,  
precum şi CT 15, valorificarea optimă a volumului sacului de filtrare graţie materialului de filtrare  
SELFCLEAN optimizat pentru curăţare, certificat FSC™, volum de umplere max. 15 l

98,00
116,62 204308

SC FIS-CT MINI/5
pentru CTL MINI până la anul de fabricaţie 2018, utilizare optimă a volumului sacului de filtrare şi putere 
constantă mare de aspirare datorită sacului de filtrare SELFCLEAN, certificat FSC™

97,00
115,43 498410

SC FIS-CT MIDI/5
pentru CTL MIDI până la anul de fabricaţie 2018, utilizare optimă a volumului sacului de filtrare şi putere 
constantă mare de aspirare datorită sacului de filtrare SELFCLEAN, certificat FSC™

142,00
168,98 498411

Accesorii pentru aparatele mobile de aspirare CT Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Filtrul  CLEANTEC

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Filtru principal  

HF-CT 26/36/48 HP
pentru CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, filtru principal optimizat pentru autocurăţare,  
cu strat de acoperire PTFE

284,00
337,96 203759

HF CTH 26/48
pentru CTH 26, CTH 48, filtru special in conformitate cu cerintele clasei de praf „H“, clasă de praf H

387,00
460,53 498995

HF-CT/2
pentru CT 11, 22, 33, 44, 55, conţinut pachet 2 Unit

181,00
215,39 452923

HF-CT  SYS
pentru CT  SYS şi CTC  SYS

96,00
114,24 500558

Filtru principal de folosinta indelungata Longlife-HF-CT/2
pentru CT 11, 22, 33, 44, 55, utilizat numai pentru aspirarea tipurilor de praf nepericuloase pentru sanatate, 
conţinut pachet 2 Unit

387,00
460,53 454869

Filtru umed
Toate variantele: pentru aspirare umeda  

NF-CT MINI/MIDI-2/CT15
pentru CT MINI, CT MINI I, CT MIDI şi CT MIDI I începând cu anul de fabricaţie 2019, CTC MINI/MIDI,  
precum şi CT 15, filtrul umed fixat într-o ramă practică din plastic, înlocuirea fără probleme a casetei  
de filtrare din exterior fără a deschide aspiratorul mobil

101,00
120,19 204202

NF-CT MINI/MIDI
pentru CT MINI şi CT MIDI până la anul de fabricaţie 2018

63,00
74,97 456805

NF-CT 26/36/48
pentru CT 26/36/48

85,00
101,15 496169

NF-CT 17
pentru CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L

118,00
140,42 769135
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Aspirare

Accesorii pentru aparatele mobile de aspirare CT Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Saci filtranti  CLEANTEC

Sac de filtrare SELFCLEAN
Toate variantele: utilizare optimă a volumului sacului de filtrare şi putere constantă mare de aspirare 
datorită sacului de filtrare SELFCLEAN, conţinut pachet 5 Unit

 

SC FIS-CT 26/5
pentru CT 26

216,00
257,04 496187

SC FIS-CT 36/5
pentru CT 35

237,00
282,03 496186

SC FIS-CT 48/5
pentru CT 48

256,00
304,64 497539

Sac de reziduri, de unica folosinta
Toate variantele: nu sunt potrivite pentru variantele standard de CT (fara AC), conţinut pachet 5 Unit  

ENS-CT 26 AC/5
pentru CT 26 AC

189,00
224,91 496216

ENS-CT 36 AC/5
pentru CT 36 AC/CTL 36 E AC HD

206,00
245,14 496215

ENS-CT 48 AC/5
pentru CT/CTL/CTM 48 AC

221,00
262,99 497540

Sac de filtrare de siguranta
Toate variantele: strat dublu, conţinut pachet 3 Unit  

FIS-CTH 26/3
pentru CTH 26

308,00
366,52 497541

FIS-CTH 48/3
pentru CTH 48

345,00
410,55 497542

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Materiile noastre prime.
Din surse certificate FSC™.

Sacii de filtrare din sortimentul  Festool provin dintr-o gestionare responsabilă a pădurilor  
şi alte surse controlate. Acestea poartă sigiliul calităţii Forest Stewardship Council™ (FSC™), 
ceea ce înseamnă că toate staţiile aflate de-a lungul lanţului de distribuţie sunt certificate 
FSC. Acordaţi atenţie produselor marcate FSC.

Mai multe produse certificate FSC găsiţi la pagina 247 
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Accesorii pentru aparatele mobile de aspirare CT Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Saci filtranti  CLEANTEC

Sac de filtrare de folosinta indelungata
Toate variantele: utilizat numai pentru aspirarea tipurilor de praf nepericuloase pentru sanatate,  
din material netesut poliester in 3 straturi, foarte rezistanta, de folosinta indelungata,  
neadecvat pentru praful fin

 

Longlife-FIS-CT 22
pentru CT 22

832,00
990,08 456737

Longlife-FIS-CT 33
pentru CT 32

876,00
1.042,44 456738

Sac de filtrare  

FIS-CT 22/5
pentru CT 22, conţinut pachet 5 Unit

216,00
257,04 452970

FIS-CT 22/20
pentru CT 22, conţinut pachet 20 Unit

771,00
917,49 494631

FIS-CT 33/5
pentru CT 32, conţinut pachet 5 Unit

237,00
282,03 452971

FIS-CT 33/20
pentru CT 32, conţinut pachet 20 Unit

843,00
1.003,17 494632

FIS-CT 44/5
pentru CT 44, conţinut pachet 5 Unit

256,00
304,64 452972

FIS-CT 55/5
pentru CT 55, conţinut pachet 5 Unit

275,00
327,25 452973

Accesorii pentru aparatele mobile de aspirare CT Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Saci filtranti  CLEANTEC

Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

SR filtru

Filtru principal NANO HF-SRM 45-LHS 225
pentru SRM 45 E- PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, nano

305,00
362,95 496406

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Sac de filtrare de folosinta indelungata
Toate variantele: utilizat numai pentru aspirarea tipurilor de praf nepericuloase pentru sanatate,  
din material netesut poliester in 3 straturi, foarte rezistanta, de folosinta indelungata,  
neadecvat pentru praful fin

 

Longlife-FIS-CT  SYS
pentru CT  SYS şi CTC  SYS, sac filtrant multiplu pentru eliminarea ca deşeu a pulberilor

326,00
387,94 500642

LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15
pentru CT MINI, CT MINI I, CT MIDI şi CT MIDI I începând cu anul de fabricaţie 2019, CTC MINI/MIDI,  
precum şi CT 15, volum de umplere max. 15 l

686,00
816,34 204309

Longlife-FIS-CTL MINI
pentru CT MINI până la anul de fabricaţie 2018

420,00
499,80 499703

Longlife-FIS-CTL MIDI
pentru CT MIDI până la anul de fabricaţie 2018

601,00
715,19 499704

Longlife-FIS-CT 26
pentru CT 26

832,00
990,08 496120

Longlife-FIS-CT 36
pentru CT 35

876,00
1.042,44 496121

Longlife-FIS-CT 48
pentru CT 48

920,00
1.094,80 498506
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Accesorii pentru aspiratoarele mobile CT si aspiratoarele SR Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

CT accesorii

Suport pentru furtun  CT-SG
pentru CT 11, 22, 33, 44, 55, pentru depozitarea furtunului de aspirare si a cablului principal,  
dimensiuni adecvate de furtun: cu plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / 
IAS 2-3500 AS, neadecvat pentru CT 26/36/48, dimensiuni (L x l x H) 530 x 360 x 110 mm

254,00
302,26 494388

Aspirare

Accesorii pentru aparatele de aspirare SR Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

SR saci de filtrare

Sac de filtrare
Toate variantele: conţinut pachet 5 Unit  

FIS-SRM 45 /5
pentru SRM 45 LE-EC

255,00
303,45 493775

FIS-SRM 45-LHS 225 /5
pentru SRM 45 E- PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M

210,00
249,90 495014

Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

SR filtre si saci de filtrare pentru modele intrerupte in fabricatie

Sac de filtrare cu doua straturi
Toate variantele: conţinut pachet 5 Unit  

FIS-SR 5/6 /5
pentru SR 5, SR 6, strat dublu

240,00
285,60 483143

FIS-SR 12/14 /5
pentru SR 12, SR 14

303,00
360,57 483142

FIS-SR 150 /5
pentru SR 151, SRM 152

240,00
285,60 488460

FIS-SR 200 /5
pentru SR 200, SR 201, SR 203

261,00
310,59 487070

FIS-SR 300 /5
pentru SR 301, SR 303, SRM 312

339,00
403,41 487790

FIS-SR 202 /5
pentru SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203

447,00
531,93 487482

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 183

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Extrem de confortabil.

Mânerul facilitează transportul aparatelor mobile de aspirare CT MINI şi CT MIDI  
şi poate fi coborât în perioada în care nu este utilizat. Datorită suportului practic la mâner, 
accesoriile de curăţare pot fi depozitate cu economie de spaţiu şi sunt imediat  
la  îndemână dacă sunt necesare.

Mânerul pentru CT MINI/MIDI.
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Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

CT accesorii pentru aer comprimat

Bloc de service VE-CT 26/36/48
pentru varianta LE a aspiratorului mobil CT 26/36/49, regulator de presiune, eliminare rapida a condensului, 
dispozitiv de aplicare ulei si borna de iesire la aer comprimat cu cuplare rapida

2.391,00
2.845,29 495886

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Accesorii pentru aspiratoarele mobile CT si aspiratoarele SR Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

CT accesorii

Stativ/suport de scule  

WHR-CT
pentru CT 26/36, suport de scule din otel galvanizat pentru slefuitoare, pentru pozitionarea stabila  
si ergonomica a unei masini electrice sau pneumatice

268,00
318,92 496122

WHR-CT LHS 2
pentru CT 36  PLANEX, cu maner practic de transport, cu posibilitate de aşezare pentru materialul abraziv, 
tălpile intermediare de amortizare şi alte piese de dimensiuni reduse, fixare simplă la aspiratoarele  Festool 
prin T-LOC sau  SYS-Dock, adecvată pentru toate şlefuitoarele cu braţ telescopic  PLANEX

170,00
202,30 205274

Maner  

SB-CT 26/36
pentru CT 26/36, pentru transportul comod al aspiratoarelor mobile, cu suport duza

404,00
480,76 495802

SB-CT 48
pentru CT 48, pentru transportul comod al aspiratoarelor mobile, cu suport duza

717,00
853,23 497295

SB-CT MINI/MIDI-2/CT15
pentru CT MINI, CT MINI I, CT MIDI şi CT MIDI I începând cu anul de fabricaţie 2019, precum şi CT 15,  
necompatibil cu CTC MINI/MIDI, mâner cu opţiune de coborâre în perioada în care nu se utilizează,  
executat din ţevi de oţel şi aluminiu, cu suport practic pentru depozitarea accesoriilor de curăţare  
(mâner de reglare a aerului, trei ţevi prelungitoare şi duză de podea), precum şi poziţie de staţionare  
pentru tubul de aspirare cu duză de podea cuplat, suport pentru cablu

449,00
534,31 204310

Cutie de depozitare AB-CTC MINI/MIDI
pentru CTC MINI şi CTC MIDI, pentru depozitarea acumulatorilor şi accesoriilor de curăţare

138,00
164,22 577213

Capac glisant de inchidere ermetica VS-CT AC/SRM45  PLANEX
pentru CT AC / CT 36 AC  PLANEX, asigura un vid extrem in rezervor, filtrul trece printr-o curatare profunda

263,00
312,97 497926

Adaptoare AD-WCR
adaptor pentru atasarea WCR si/sau blocului de service VE CT 26/36/48 la aspiratoarele mobile CT 48 EC  
si CT 48 EC B22

333,00
396,27 498805

Sys-Adapter  SYS-AP-CT 36 HD
pentru CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, din 2011,  
pentru VCP 360 E-L AC, VCP 360 E-M AC, VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, pentru conectarea cutiei 
 Systainer pe aspirator

192,00
228,48 768115

Duza de prindere cu vid  CT-W
pentru aspiratoarele mobile CT si furtun de aspirare D 27, suport flexibil pentru prindere si fixare temporara 
a pieselor pe suprafete orizontale si verticale, înălţime max. de strângere 50 mm, sarcină max. 3 kg,  
dimensiuni (L x l x H) 130 x 80 x 50 mm, masa 0,35 kg

200,00
238,00 500312

Curea de transport  SYS-TG
pentru  CT- SYS, CTC- SYS şi toate  Systainerele T-LOC, transport uşor al CTL  SYS şi al  Systainer T-LOC,  
sarcină max. 20 kg

102,00
121,38 500532
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Maşină de găurit cu impact,  
cu acumulator TID 18

Maşină de găurit şi înşurubat 
cu acumulatori T 18+3, C 18

Masina de gaurit cu impact,  
cu acumulator BHC 18

Masina de insurubat, cu banda 
de alimentare, cu acumulator 
DURADRIVE

Maşină de găurit şi înşurubat 
cu acumulatori CXS, TXS

NOU

Maşină de găurit şi înşurubat  
(cu percuţie) cu acumulatori 
QUADRIVE
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Nu numai rapid la îndemână, ci şi 
mâini libere la momentul corect: 
agăţătoarea de centură poate fi 
mutată pentru dreptaci şi stângaci – 
fără scule.

Gaurire si insurubare

Rapid la îndemână

Surprinzător de puternic

În forma constructivă C ergonomică.

În forma constructivă T clasică.

Masini de gaurit  
si insurubat cu acumulatori

Masini de gaurit  
si insurubat cu acumulatori

Maşina compactă de găurit şi înşurubat cu acumulatori XS generează un cuplu remarcabil, care este 
foarte eficient în locuri greu accesibile. Datorită formei constructive extrem de scurte şi repartizării 
echilibrate a greutăţii, este posibilă executarea rapidă a lucrărilor deasupra capului sau în colţuri.  
Clasa XS este un partener versatil în toate situaţiile – şi pentru activităţi de mare amploare.

Maşina de găurit şi înşurubat cu acumulatori  
în format XS.

Nu trebuie sa fii mare pentru a realiza lucruri mari.

TXS

Cu acumulatorii litiu-ion 10,8 V, modelul CXS face faţă 
tuturor provocărilor. Pentru desfăşurarea controlată 
a forţei, cuplul poate fi reglat precis în 12 trepte.

CXS
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Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulatori | Găurire şi înşurubare

Maşina de găurit şi înşurubat cu acumulatori  
din clasa C şi T 18.

Motor  EC-TEC  
fără periiMasini de gaurit  

si insurubat cu acumulatori

Masini de gaurit  
si insurubat cu acumulatori
T 18+3 

C 18 

 Festool a combinat tehnologia motoarelor  EC-TEC cu 
managementul inteligent al motorului şi a perfecţio-
nat-o astfel decisiv. Motorul  EC-TEC fără perii funcţi-
onează fără uzură şi transformă aproape fără pierderi 
energia acumulatorului în putere. Astfel, maşinile de 
înşurubat C şi T au un randament extrem de ridicat 
pentru clasa lor de putere. Managementul electronic 
al motorului garantează suplimentar o durată de viaţă 
îndelungată: microprocesoare monitorizează şi con-
trolează temperatura, tensiunea şi curentul absorbit 
de motor, blocul electronic şi acumulator.

Performanţe maxime

Motor  EC-TEC  
fără perii

Pentru găurire şi înşurubare în adaptări rapide.

În cele mai înguste spaţii
Accesoriul în unghi este ideal pentru înşurubarea  
după colţ şi pentru ajungerea la şuruburile ascunse  
în unghiuri înguste.

Pentru flexibilitate deplină la găurire şi înşurubare: reglarea complet electronică a cuplului de rotaţie, 
sistemul  CENTROTEC de schimbare rapidă a accesoriilor, accesoriul în unghi şi dispozitivul cu excentric, 
precum şi limitatorul de reglare a adâncimii rezolvă fiecare aplicaţie de găurire şi de înşurubare. Datorită 
combinaţiei dintre acumulatorul  Li-HighPower şi motorul  EC-TEC fără perii şi, implicit, fără necesar de 
întreţinere, maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori C 18 şi T 18+3 sunt uşoare, au o durată lungă 
de viaţă şi sunt rezistente.

Putere şi durabilitate  
în forma constructivă C ergonomică.

Putere şi durabilitate  
în forma constructivă T clasică.

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth® sunt disponibile la pagina 29
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Gaurire si insurubare

Motor  EC-TEC  
fără perii ... cu funcţie de impact axial care poate fi dezactivată 

pentru găuriri în zidărie de cărămidă până la 10 mm.

Pentru lucrări de înşurubare şi 
de găurire care necesită un cuplu 
motor mare şi diametre mari...

Maşină de găurit cu percuţie 
şi de înşurubat acţionată 
prin acumulatori

Masini de gaurit  
si insurubat cu acumulatori

QUADRIVE TPC 18/4 

QUADRIVE TDC 18/4

Motor  EC-TEC  
fără perii

Putere pură, dozată în 4 trepte de viteză.

Energic. Versatil. Cu 4 trepte de viteză pentru fiecare aplicaţie. Cu cel mai bun sistem de comutare 
pe care l-aţi operat vreodată. Indiferent dacă este vorba despre lemn sau metal: cele două maşini 
 QUADRIVE sunt extrem de dure în exploatare şi dispun de o solicitabilitate şi durabilitate enormă  
datorită motorului  EC-TEC fără perii. Numeroasele accesorii ataşabile, combinate cu accesorii perfect 
adaptate, oferă cele mai diferite posibilităţi de utilizare.

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth® sunt disponibile la pagina 29

NOU

NOU

Maşina de găurit şi înşurubat cu acumulatori 
QUADRIVE – cu şi fără impact.
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Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulatori | Găurire şi înşurubare

Putere crescută în treapta de viteză 2
Un cuplu cu 40% mai mare comparativ cu modelul anterior,  
pentru o antrenare deplină a şuruburilor de 8 mm.

Schimbarea optimizată a treptelor de viteză
Rapid, sigur, direct! Schimbare arbitrară a treptelor de viteză în 
orice direcţie – din orice treaptă de viteză direct în alta, fără trepte 
intermediare. Opritoarele fixe garantează o fixare clară în poziţie. 
Dacă este necesar, este posibilă schimbarea rapidă în treapta 
inferioară.

IoT prin Work App*
În cazul funcţionării cu un acumulator  Bluetooth®, se pot 
utiliza actualizările software-ului, comanda de reparaţie 
în cazuri de service, precum şi multe alte funcţii: Pentru 
stângaci, inversorul dreapta/stânga poate fi inversat, 
şi luminozitatea şi durata de iluminare a sistemului de 
iluminare cu LED-uri pot fi controlate prin Work App.

Informaţii suplimentare referitoare la sculele noastre 
compatibile IoT sunt disponibile la pagina 6

Putere extraordinară de înşurubare în 4 trepte de viteză şi piesa noastră  
de rezistenţă din domeniul ferăstraielor – cele două scule noi, extraordinare, 
cu acumulatori de la  Festool vă fac mai uşoară ziua de lucru.

Informaţii suplimentare referitoare la TSC 55 K sunt disponibile la pagina 48

Gata cu reculurile periculoase.
 Festool a extins noua maşină QUADRIVE, pre-
cum şi noua generaţie de ferăstraie circulare 
cu acumulator TSC 55 K cu sistemul inteligent 
 KickbackStop. Un senzor detectează instantaneu 
blocarea sculei şi opreşte motorul într-o fracţiune 
de secundă. Pericolul de vătămare scade  
la minim.

Gata de funcţionare. Pentru dublul imbatabil

* Aceasta aplicație nu functionează in toate țările. Va rugam contactati dealerul  Festool local.
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– – –
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– –
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– –
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3 × 15

6 × 120

3

8 × 220

15

5 × 40

8 × 300

35

6 × 80

10 × 300

45

50

4 × 35

70

Insurubari in lemn, diametru max.

Gaurire in lemn, diametru max.

Potrivit

Gaurire si insurubare

Extrem de potrivit

Date tehnice CXS TXS C 18 T 18+3 TDC 18/4 TPC 18/4

Tensiunea acumulatorului (V) 10,8 10,8 18 18 18 18

Transmisii/viteze 2 2 2 2 4 4

Viteză la mers în gol, treapta 1./2 
(min⁻¹) 0 – 430/0 – 1.300 0 – 430/0 – 1.300 0 – 450/0 – 1.500 0 – 450/0 – 1.500 0 – 500/0 – 800 0 – 500/0 – 800

Turaţia de mers în gol treapta 3/4 
(min⁻¹) – – – – 0 – 2.350/0 – 3.600 0 – 2.350/0 – 3.600

Frecvenţa max. de percuţie (min⁻¹) – – – – – 57.600

Diametru de găurire lemn/oţel (mm) 12/8 12/8 40/13 45/13 70/13 70/13

Diametru de găurire zidărie (cărămidă) 
(mm) – – – – – 10

Reglarea cuplului de rotaţie treapta 
1/2 (Nm) 0,3 – 3,4 0,3 – 3,4 0,8 – 8/0,5 – 6 0,8 – 8/0,5 – 6 2 – 20/2 – 20 2 – 20/2 – 20

Cuplu motor max. pentru lemn/oţel 
(Nm) 10/16 10/16 27/45 35/50 50/75 50/75

Deschidere mandrină (mm) 1 – 10 1 – 10 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13

Capacitate acumulator (Ah) 2,6 2,6 4 4 4/5,2 4/5,2

Masa cu acumulator (kg) 0,9 0,9 1,7 1,7 1,9/2 1,9/2

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulatori | Găurire şi înşurubare

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

CXS Toate variantele: 2 x acumulator BP-XS, incarcator MXC, mandrina  CENTROTEC pentru prinderea  sculelor, 
suport magnetic de biţi  CENTROTEC  BH 60 CE-Imp, mandrină rapidă  FastFix, 10 mm, bit PZ 2,  
clips de curea,  Systainer  SYS3 M 137

 

CXS 2,6-Plus 1.209,00
1.438,71 576092

CXS 2,6-Set
Cap unghiular XS

1.515,00
1.802,85 576093

TXS Toate variantele: 2 x acumulator BP-XS, incarcator MXC, mandrina  CENTROTEC pentru prinderea  sculelor, 
suport magnetic de biţi  CENTROTEC  BH 60 CE-Imp, mandrină rapidă  FastFix, 10 mm, bit PZ 2,  
clips de curea,  Systainer  SYS3 M 137

 

TXS 2,6-Plus 1.209,00
1.438,71 576101

TXS 2,6-Set
Cap unghiular XS

1.515,00
1.802,85 576102

C 18 Toate variantele: mandrina  CENTROTEC pentru prinderea sculelor, suport magnetic de biţi 
 CENTROTEC  BH 60 CE-Imp, mandrină rapidă  FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, bit PZ 2, clips de curea, 
 Systainer  SYS3 M 187

 

C 18-Basic
fara acumulator, fara incarcator

1.250,00
1.487,50 576434

C 18 HPC 4,0 I-Plus
2 x acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6

2.566,00
3.053,54 576435

C 18 HPC 4,0 I-Set
2 x acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6, accesoriu cu  FastFix, in unghi drept,  
accesoriu cu  FastFix, cu excentric

3.132,00
3.727,08 576992

T 18+3 Toate variantele: mandrina  CENTROTEC pentru prinderea sculelor, suport magnetic de biţi   
CENTROTEC  BH 60 CE-Imp, mandrină rapidă  FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, clips de curea  

T 18+3-Basic
fara acumulator, fara incarcator, bit PZ 2,  Systainer  SYS3 M 187

1.250,00
1.487,50 576448

T 18+3 HPC 4,0 I-Plus
2 x acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6, bit PZ 2,  Systainer  SYS3 M 187

2.566,00
3.053,54 576446

T 18+3 HPC 4,0 I-Set
2 x acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6, bit PZ 2, accesoriu cu  FastFix, in unghi drept, 
accesoriu cu  FastFix, cu excentric,  Systainer  SYS3 M 187

3.132,00
3.727,08 576989

T 18+3/PSC 420 I-Set
masini de gaurit cu acumulator T18+3, ferastrau vertical PSC 420 EB, 2 x acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI,  
încărcător rapid TCL 6, sortiment de capete detaşabile twinBOX BB-Mix, 2 x set de pânze de ferăstrău 
vertical: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 şi 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG 2, protectie impotriva aschiilor, 
 Systainer  SYS3 M 237

4.259,00
5.068,21 576529

TDC 18/4 Toate variantele: mandrina  CENTROTEC pentru prinderea sculelor, suport magnetic de biţi  CENTROTEC 
 BH 60 CE-Imp, mandrină rapidă  FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP, bit PZ 2, maner suplimentar lateral,  
clips de curea,  Systainer  SYS3 M 187

 

TDC 18/4 I-Basic
fara acumulator, fara incarcator

1.500,00
1.785,00 575601

TDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus
acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6

2.816,00
3.351,04 575602

TDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA
acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid SCA 8

2.974,00
3.539,06 576766

TDC 18/4 5,2/4,0 I-Set
acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6, accesoriu cu  FastFix, 
in unghi drept

3.423,00
4.073,37 577243

TPC 18/4 Toate variantele: mandrina  CENTROTEC pentru prinderea sculelor, suport magnetic de biţi  CENTROTEC 
 BH 60 CE-Imp, mandrină rapidă  FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP, bit PZ 2, maner suplimentar lateral,  
clips de curea,  Systainer  SYS3 M 187

 

TPC 18/4 I-Basic
fara acumulator, fara incarcator

1.551,00
1.845,69 575604

TPC 18/4 5,2/4,0 I-Plus
acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6

2.867,00
3.411,73 575605

TPC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA
acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid SCA 8

3.030,00
3.605,70 576771

TPC 18/4 5,2/4,0 I-Set
acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6, accesoriu cu  FastFix, 
in unghi drept

3.484,00
4.145,96 577247

TPC 18/4 5,2/4,0 I-Set/XL
acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6, accesoriu cu  FastFix, 
in unghi drept, limitator de reglare a adâncimii  FastFix DC UNI FF

3.708,00
4.412,52 577248
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* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Mandrina de scule WH-CE  CENTROTEC
pentru toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori şi maşinile de găurit  Festool  
(cu excepţia DR 20/DRP 20) cu interfaţă  CENTROTEC

125,00
148,75 492135

Mandrina rapida BF-FX 10
pentru masinile  Festool de gaurit cu acumulator CXS si TXS, adaptor  FastFix, intervalul de strângere 1 – 10 mm

292,00
347,48 499949

Mandrina rapida KC 13-1/2-K-FFP
pentru toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori, maşinile de găurit cu percuţie şi de înşurubat  
cu acumulator, maşinile de găurit (cu excepţia DR 20/DRP 20) şi maşinile rotopercutoare  Festool cu interfaţă 
 CENTROTEC, rezistent la impact, saiba din plastic, cu dispozitiv de blocare, adaptor  FastFix, intervalul de 
strângere 1,5 – 13 mm

306,00
364,14 769067

Mandrina rapida KC 13-1/2-MMFP
pentru toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori, maşinile de găurit cu percuţie şi de înşurubat  
cu acumulator, maşinile de găurit (cu excepţia DR 20/DRP 20) şi maşinile rotopercutoare  Festool cu interfaţă 
 CENTROTEC, rezistent la impact, inel metalic, cu asigurare suplimentară a forţei de tensionare, adaptor 
 FastFix, intervalul de strângere 1,5 – 13 mm

350,00
416,50 577072

Accesoriu in unghi AN-UNI
pentru TPC 18/4, TDC 18/4 şi toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori C şi T  Festool cu adaptor 
 FastFix (cu excepţia CXS/TXS), repoziţionare rapidă a unghiului printr-o simplă rotire a inelului verde –  
accesoriul ataşabil nu mai trebuie desfăcut din maşină, adaptor  FastFix, dimensiunea maximă a şuruburilor  
în lemn de esenţă moale 10 x 300 mm

667,00
793,73 205222

Accesoriu cu excentric EX-UNI
pentru TPC 18/4, TDC 18/4 şi toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori C şi T  Festool cu adaptor 
 FastFix (cu excepţia CXS/TXS), repoziţionare rapidă a unghiului printr-o simplă rotire a inelului verde –  
accesoriul ataşabil nu mai trebuie desfăcut din maşină, dimensiunea maximă a şuruburilor în lemn de esenţă 
moale 6 x 100 mm

565,00
672,35 205223

Adaptoare AD-3/8" FF
pentru toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori, maşinile de găurit cu percuţie şi de înşurubat  
cu acumulator, maşinile de găurit (cu excepţia DR 20/DRP 20) şi maşinile rotopercutoare  Festool cu interfaţă 
 CENTROTEC, pentru fixarea cheilor tubulare patrate de 3/8" conform DIN 3121 (scule de asamblat actionate 
de masini), adaptor  FastFix

312,00
371,28 769064

Limitator de reglare a adancimii DD-DC
pentru TPC 18/4, TDC 18/4 şi toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori C şi T  Festool cu adaptor 
 FastFix (cu excepţia CXS/TXS), dimensiunea maximă a şuruburilor în lemn de esenţă moale 6 x 100 mm

559,00
665,21 493539

Limitator de reglare a adancimii DC UNI FF
pentru toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori, maşinile de găurit cu percuţie şi de înşurubat 
cu acumulator, maşinile de găurit (cu excepţia DR 20/DRP 20) şi maşinile rotopercutoare  Festool cu inter-
faţă  CENTROTEC, mansoane de oprire Ø 17 mm + 23 mm, Bit PH 2, cheie tubulara, 8, dimensiunea maximă 
a şuruburilor în lemn de esenţă moale 6 x 100 mm, adaptor  FastFix

595,00
708,05 769126

Saiba/garnitura de protectie PR D17-DC UNI FF 5x
pentru DC UNI FF, 5 saibe de protectie pentru manson de oprire Ø 17 mm, conţinut pachet 5 Unit, D 17 mm

22,00
26,18 768125

Saiba/garnitura de protectie PR D23-DC UNI FF 5x
pentru DC UNI FF, 5 saibe de protectie pentru manson de oprire Ø 23 mm, conţinut pachet 5 Unit, D 23 mm

22,00
26,18 768127

Cheie tubulara SW 3/8"-DC UNI FF 2x
pentru opritorii de adancime DC UNI FF, 2 chei tubulare SW 3/8" cu bila cu efect de prindere,  
deschiderea cheii DC 3/8", conţinut pachet 2 Unit

77,00
91,63 768165

Cheie tubulara SW 8-DC UNI FF 2x
pentru opritorii de adancime DC UNI FF, 2 chei tubulare SW 8 cu bila cu efect de prindere,  
deschiderea cheii DC 8 mm, conţinut pachet 2 Unit

77,00
91,63 768113

Maner auxiliar AHS-43/230
pentru QUADRIVE TPC 18/4 şi TDC 18/4, pentru absortia cuplului motor mare, cu siguranţă suplimentară 
împotriva desfacerii involuntare, Ø adaptor 43 mm, lungime 230 mm

71,00
84,49 577073

Maner auxiliar AH-43/230
pentru toate QUADRILL DR 18/4 si PD 20/4, pentru absortia cuplului motor mare, Ø adaptor 43 mm,  
lungime 230 mm

71,00
84,49 768613

Maner auxiliar AH-43/185
pentru QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 şi BHC 18, pentru absortia cuplului motor mare, Ø adaptor 43 mm, 
lungime 185 mm

57,00
67,83 768615

Accesoriu in unghi XS-AS
Accesorii pentru CXS si TXS, pentru a lucra in spatii inguste, dimensiunea maximă a şuruburilor în lemn  
de esenţă moale 5 x 40 mm

386,00
459,34 497951

Tehnologie pentru acumulatori şi de încărcare
de la pagina 28  
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Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulatori | Găurire şi înşurubare

Procese mai rapide cu sistemul cu schimbare rapidă  CENTROTEC  
şi adaptoarele  FastFix – fără scule.

Mandrina de scule CENTROTEC

Accesoriu în unghi AN-UNI
Corecţie unghiulară rapidă printr-o sim-
plă rotire a inelului verde. Accesoriul 
ataşabil nu mai trebuie desfăcut din 
maşină.

Limitator de reglare a adâncimii DD-DC
Pentru înşurubare cu limitarea adâncimii, de exemplu, 
înşurubare în zidărie uscată. Permite deşurubarea şu-
ruburilor, fără demontarea accesoriului. Accesoriu îngust 
cu o vizibilitate optimă a locului de înşurubare.

Dispozitiv cu excentric EX-UNI
Corecţie unghiulară rapidă 
printr-o simplă rotire a inelului 
verde. Ideal pentru înşurubarea 
în apropierea marginilor.

Limitator de reglare a adâncimii DC UNI FF
Lucru fără urme datorită garniturii cauciucate 
de protecţie – pentru îmbinări filetate perfect 
reproductibile, de exemplu, în cazul faţadelor 
sau al teraselor.

Mandrină şi suport pentru biţi într-o singură sculă: 
Cu 50% mai mică şi cu 80% mai uşoară decât  
o mandrină standard!
permite o înlocuire extrem de rapidă a accesoriului şi 
se potriveşte pe toate maşinile de găurit şi înşurubat 
cu acumulatori cu interfaţă  FastFix de la  Festool.

Adaptor AD-3/8" FF
Pentru prinderea cheilor 
tubulare de 3/8".

Mandrină rapidă  
KC 13-1/2-MMFP
Pentru prinderea cozilor 
cilindrice. Asigurare opti-
mizată a forţei de pretensi-
onare împotriva deschiderii 
involuntare la turaţii mari.

NOU

NOU
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Date tehnice TID 18

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Transmisii/viteze 3 + T–Modus

Turaţie la mers în gol, treapta 1/2/3 (min⁻¹) 0 – 1.200/ 
0 – 2.000/0 – 3.200

Frecvenţa max. de percuţie (min⁻¹) 4.500

Cuplu max. (Nm) 180

Dimensiunea maximă a şuruburilor în lemn de esenţă moale (mm) 8 x 220

Adaptorul sculei 1/4"

Capacitate acumulator (Ah) 4

Masa cu acumulator (kg) 1,5

TID 18

Gaurire si insurubare

Pentru o rotaţie de neoprit.
Maşina de găurit cu impact, cu acumulator.

Masina de gaurit  
cu impact, cu acumulator

Motor  EC-TEC  
fără perii

Se impune în special datorită mecanismului robust de percuţie cu o durată foarte mare de viaţă. În 
plus, TID 18, cu sistemul de ¼" de prindere a accesoriilor, este rotit exclusiv prin răsucirea şurubului – 
nu şi a articulaţiei mâinii: aceste calităţi sunt asigurate de mecanismul de percuţie tangenţială fără 
moment de rotire spre înapoi, care să preia din forţă. Lucrul fără efort şi de lungă durată este asigurat 
în mod suplimentar de greutatea de doar 960 de grame a maşinii.

TID 18, cu motorul  EC-TEC de ultimă generaţie, 
fără perii, extrem de puternic şi cu mecanismul 
de percuţie deosebit de robust oferă garanţia unei 
stări pregătite de funcţionare fără limite, de lungă 
durată.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth® sunt disponibile la pagina 29
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Maşină de înşurubat cu impact, cu acumulator | Găurire şi înşurubare

Ergonomic

Maşina de găurit cu impact cu acumu-
lator TID 18 este extrem de puternică, 
iar datorită celor trei trepte de turaţie, 
aceasta asigură adaptarea lucrului 
la structura materialului. Inteligent: 
Modul T pentru şuruburi autofiletante 
recunoaşte trecerea de la tablă la 
lemn şi adaptează automat turaţia.

Pachet de forţă inteligent.

Forma constructivă compactă permite lucrul de lungă 
durată, fără efort fizic şi precis, inclusiv în zonele greu 
accesibile.

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Caseta cu biti BT-IMP SORT1
pentru maşina de găurit cu impact, cu acumulator TID 18, sortiment de biţi extrem de rezistenţi la şocuri, 
6-buc., în BitBOX, suport magnetic de bituri BH 52, bit PZ 2, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40,  
lungime 25 mm

136,00
161,84 204381

Caseta cu biti BT-IMP SORT3
pentru maşina de găurit cu impact, cu acumulator TID 18, sortiment de biţi extrem de rezistenţi la şocuri, 
6-buc., în BitBOX, suport magnetic pentru biţi, blocabil, BHS 50, bit PZ 2, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30,  
Bit TX 40, lungime 25 mm

208,00
247,52 204383

Caseta cu biti BT-IMP SORT5
pentru maşina de găurit cu impact, cu acumulator TID 18, sortiment de biţi extrem de rezistenţi la şocuri, 
6-buc., în Bit Check, cu sistem de acţionare hexagonal ¼", bit PZ 2, Bit PH 2, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30,  
Bit TX 40, lungime 50 mm

218,00
259,42 204385

Cheie tubulara STSL-IMP 1/4"-Set
pentru maşina de găurit cu impact, cu acumulator TID 18, 3 buc., adecvat optim pentru înşurubarea  
şi deşurubarea şuruburilor cu cap hexagonal, cheie tubulară cu adaptor hexagonal de ¼" cu următoarele 
dimensiuni de deschidere a cheii: ¼", 5/16"şi 3/8", lungime 50 mm, conţinut pachet 3 Unit

223,00
265,37 204388

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

TID 18 Toate variantele: clips de curea  

TID 18-Basic
fara acumulator, fara incarcator,  Systainer  SYS3 M 187

1.479,00
1.760,01 576481

TID 18 HPC 4,0 I-Plus
2 x acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6,  Systainer  SYS3 M 187

2.800,00
3.332,00 576482

TID 18 HPC 4,0 I-Set T18
maşină de găurit cu impact, cu acumulator TID 18, masini de gaurit cu acumulator T18+3,  
2 x acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6, mandrină rapidă  FastFix 13 mm  
KC 13-1/2-K-FFP,  Systainer  SYS3 M 237

3.846,00
4.576,74 577244

TID 18 5,2/4,0-Set TPC 18/4
maşină de găurit cu impact, cu acumulator TID 18, maşină de găurit cu percuţie şi de înşurubat  
cu acumulator TPC 18/4, acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid  
TCL 6, mandrină rapidă  FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP, accesoriu cu  FastFix, in unghi drept,  
maner suplimentar lateral,  Systainer  SYS3 M 237

4.386,00
5.219,34 576995
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Date tehnice BHC 18

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Transmisii/viteze 1

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 0 – 1.100

Frecvenţa max. de percuţie (min⁻¹) 4.895

Diametru max. de găurire beton (mm) 18

Diametru de găurire burghiu inelar max. (mm) 68

Cuplu motor max. pentru lemn/oţel (Nm) 10/25

Adaptorul sculei SDS–Plus

Energia la o singură percuţie (J) 1,8

Capacitate acumulator (Ah) 4

Masa cu acumulator (kg) 2,5

Ciocanul rotopercutor  
cu acumulator

Motor  EC-TEC  
fără perii

Găurire cu percuţie pneumatică a cepurilor din lemn 
de până la 18 mm în beton, piatră şi zidărie. Cu numai 
2,5 kg şi echilibru excelent, adecvat ideal pentru utilizare 
îndelungată la lucrări de interior şi montaj.

BHC 18 

Ciocanul rotopercutor cu acumulator.
Cea mai puternica masina de gaurit cu impact.

Dezvoltat după propriile legi: Cu formă C ergonomică şi repartizare echilibrată a greutăţii pentru mai 
mult confort în timpul lucrului. Combinaţia dintre sistemul de acţionare  EC-TEC fără perii şi manage-
mentul integrat al motorului asigură o energie de impact extraordinară care pătrunde rapid şi energic în 
orice beton. Amortizorul de vibraţii preia energia de impact înainte ca aceasta să fie transmisă la mână.

Gaurire si insurubare

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth® sunt disponibile la pagina 29
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Maşină de găurit cu impact, cu acumulator | Găurire şi înşurubare

De ex. pentru găurirea plăcilor ceramice.

Găurire fără praf, fără resturi cu priză sigură: cu duza 
pentru praful de la găurire şi sistemul patentat cu  
2 camere până la max. Ø 12 mm pe podea, perete şi 
plafon, nicio problemă. Poziţie optimă a furtunului 
datorită piesei articulate flexibile. Şi: suprafaţa de 
aşezare din cauciuc microporos generează o priză 
sigură şi pe suprafeţele cu denivelări.

Pur şi simplu comunicativ

Deconectarea percuţiei posibilă

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Masina de gaurit cu impact SDS-Set D5-D12/7
pentru masina de gaurit cu impact, cu acumlator BHC 18 si toate celelalte masini de gaurit cu impact,  
cu prindere scule SDS-Plus, maşină de găurit cu impact D 5 x 50 mm, 2 x maşină de găurit cu impact  
D 6 x 50 mm, maşină de găurit cu impact D 6 x 100 mm, maşină de găurit cu impact D 8 x 100 mm,  
maşină de găurit cu impact D 10 x 100 mm, maşină de găurit cu impact D 12 x 100 mm, conţinut pachet 7 Unit

368,00
437,92 204070

Adaptoare AD SDS-plus/ FastFix
pentru BHC 18, RHP 18, CHP 26, pentru montarea unei mandrine  CENTROTEC

92,00
109,48 769068

Mandrina de scule WH-CE  CENTROTEC
pentru toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori şi maşinile de găurit  Festool  
(cu excepţia DR 20/DRP 20) cu interfaţă  CENTROTEC

125,00
148,75 492135

Maner auxiliar AH-43/185
pentru QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 şi BHC 18, pentru absortia cuplului motor mare, Ø adaptor 43 mm, 
lungime 185 mm

57,00
67,83 768615

Duza de aspirare pentru masini de gaurit si insurubat D 27-BSD
pentru BHC 18, PDC 18, PD 20 si aspiratoarele mobile CT/CTL/CTM, adaptor cu insertie flexibila,  
manson pentru masina de gaurit, confectionat din otel placat cu nichel, compatibil cu toate aspiratoarele 
standard industriale si domestice, exceptie: trebuie dezactivat la aspiratoarele cu sistem automat  
de curatare a filtrului, Ø racord 27 – 32 mm, Ø burghiu 0 – 12 mm

110,00
130,90 500483

Tehnologie pentru acumulatori şi de încărcare
de la pagina 28

Lucrul cu sistemul de aspirare

Acumulatorii  Bluetooth®  Li-HighPower Compact comunică cu modulul 
 Bluetooth® al aspiratorului mobil  CLEANTEC** şi îl porneşte automat la 
conectare. Astfel, profitaţi de toate avantajele oferite de sistemul  Festool fără 
praf chiar şi la efectuarea de lucrări cu ciocanul rotopercutor în combinaţie 
cu duza pentru praful rezultat în urma găuririi.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

BHC Toate variantele: maner suplimentar lateral, limitator de reglare a adancimii,  Systainer  SYS3 M 187  

BHC 18-Basic
fara acumulator, fara incarcator

1.632,00
1.942,08 576511

BHC 18 HPC 4,0 I-Plus
2 x acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6

2.953,00
3.514,07 576513

** la CT 26/36/48 cu posibilitate de postechipare ca accesoriu, la CT MINI I şi MIDI I integrat direct.

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Motor  EC-TEC  
fără perii

Funcţionează cu cadenţă foarte mare şi asigură un ritm nou la zidăria uscată. Un aport important  
în acest scop aduce funcţia inovatoare Stop-and-Go, cu care motorul funcţionează numai atunci când 
este necesar. Rezultatul: o capacitate de înşurubare cu până la 40 % mai ridicată per încărcare de 
acumulatori, mai mult confort şi rapiditate la îmbinările filetate în serie. Pentru o cadenţă care poate 
fi mărită suplimentar prin suportul ataşat în faţă.

Putere si rezistenta pentru lucrari de interior.

DURADRIVE DWC 18 

Masina de insurubat,  
cu banda de alimentare,  
cu acumulator

Maşina de înşurubat, cu bandă de alimentare,  
cu acumulator DURADRIVE.

Gaurire si insurubare

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Date tehnice DWC 18-2500 DWC 18-4500

Tensiunea acumulatorului (V) 18 18

Transmisii/viteze 1 1

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 0 – 2.500 0 – 4.500

Cuplu motor max. pentru lemn/oţel (Nm) 7/18 5/14

Lungimea max. prelucrabilă a şuruburilor (mm) 55 55

Adaptorul sculei 1/4" 1/4"

Capacitate acumulator (Ah) 4 4

Greutate cu limitatorul de reglare a adâncimii (kg) 1,8 1,8

Greutate cu banda de alimentare (kg) 2,2 2,2
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Maşină de înşurubat, cu bandă de alimentare, cu acumulatori | Găurire şi înşurubare

Şi mai multă manevrabilitate în varianta Compact:  
cu pachetul de acumulatori Compact 3,1 Ah cu  
o greutate de numai 400 de grame. Ideal pentru 
 îmbinări filetate deasupra capului.

Opritorul de adâncime poate fi montat fără scule şi reglat în trepte  
de 0,1 mm. Astfel sunt asigurate adâncimi de înşurubare constante  
şi stabilitatea şurubului. Astfel, excludeţi din start prelucrările ulterioare 
consumatoare de timp.

Construcţie uşoarăLucru la comandă

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Banda de alimentare AF 55-DWC
pentru DWC, DWP, pentru suruburi pe banda, 25-55 mm, bit PH2, lung

816,00
971,04 769146

Biti PH 2-AF-55 3x
pentru AF 55-DWP/DWC, mărime PH 2, lungime 152 mm, conţinut pachet 3 Unit

92,00
109,48 769124

Biti PZ 2-AF-55 3x
pentru AF 55-DWP/DWC, mărime PZ 2, lungime 152 mm, conţinut pachet 3 Unit

92,00
109,48 769078

Biti TX 20-AF-55/3
pentru AF 55-DWP/DWC, Prelucrarea şuruburilor magazinate pentru construcţii din lemn (TX 20) până la 
55 mm lungime, biţi lungi pentru banda de alimentare, ideal pentru DWC 18-2500, conţinut pachet 3 Unit, 
mărime TX 20, lungime 152 mm

92,00
109,48 201463

Port-bit BH-DWC
pentru DWC, DWP

49,00
58,31 769125

Suruburi pentru gips-carton
Toate variantele: pentru AF 55-DWP/DWC, conţinut pachet 1.000 Unit, diametru 3,9 mm  

DWS C FT 3,9x25 1000x
in banda de alimentare, 1000 buc. cu filet cu pasul mic, lungime 25 mm

169,00
201,11 769142

DWS C FT 3,9x35 1000x
in banda de alimentare, 1000 buc. cu filet cu pasul mic, lungime 35 mm

169,00
201,11 769143

DWS C CT 3,9x35 1000x
in banda de alimentare, 1000 buc. cu filet cu pasul mare, lungime 35 mm

169,00
201,11 769144

DWS C CT 3,9x45 1000x
in banda de alimentare, 1000 buc. cu filet cu pasul mare, lungime 45 mm

169,00
201,11 769145

Tehnologie pentru acumulatori şi de încărcare
de la pagina 28

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

DWC 18-2500 Toate variantele: Magazie ataşată în faţă, limitator de reglare a adancimii, carlig de agatat de schela,  
port-bit magnetic, 2 x bit PH2, lung, Bit PH 2, clips de curea,  Systainer  SYS3 M 187  

DWC 18-2500 Basic
fara acumulator, fara incarcator

1.918,00
2.282,42 576497

DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus
2 x acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6

3.239,00
3.854,41 576498

DWC 18-4500 Toate variantele: Magazie ataşată în faţă, limitator de reglare a adancimii, carlig de agatat de schela,  
port-bit magnetic, 2 x bit PH2, lung, Bit PH 2, clips de curea,  Systainer  SYS3 M 187  

DWC 18-4500 Basic
fara acumulator, fara incarcator

1.918,00
2.282,42 576504

DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus
2 x acumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, încărcător rapid TCL 6

3.239,00
3.854,41 576502

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Biti lungi de 26 mm Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Gaurire si insurubare

Pachet de instalare  SYS3 M 89 ORG CE-SORT
pentru toate masinile  Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata  FastFix, burghiu spiral pentru lemn 
D 3 CE/W, burghiu spiral pentru lemn D 4 CE/W, burghiu spiral pentru lemn D 5 CE/W, burghiu spiral pentru 
lemn D 6 CE/W, burghiu spiral pentru lemn D 8 CE/W, burghiu spiral pentru lemn D 10 CE/W, suport magnetic 
de biţi  CENTROTEC  BH 60 CE-Imp, port-bit magnetic, extra lung,  CENTROTEC, BV 150 CE, zencuitor pentru 
pre-adancire si insurubare QLS D2-8 CE, zencuitor pentru pre-adancire si insurubare QLS D5-15 CE, Capăt 
de burghiu cu limitator de reglare a adâncimii BTA HW D5 CE, burghiu cu zencuitor cu limitator de reglare 
a adancimii BSTA HS D3.5 CE, bit de centrare ZB HS D5 EURO CE, cap de surubelnita HD D18 CE,  sortiment 
de capete detaşabile twinBOX BB-Mix, set de capete de burghiu BKS D3-8 CE/W-K, biţi  CENTROTEC de 
12 x 100 mm PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX15/TX20/TX25/TX30/SZ0,8x5,5/SZ1,2x6,5, biţi de 60 x 25 mm,  
câte 5 buc.: PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40, suport pentru biţi cu schimbare 
rapidă  CENTROTEC BHS 60 CE, şurubelniţă SD-CE-DRIVE-UNI, mandrina  CENTROTEC pentru prinderea 
sculelor,  Systainer  SYS3 ORG M 89

2.323,00
2.764,37 576804

Pachet de instalare Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Set de dispozitive cu clichet, suport pentru biţi şi adaptor Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Set de dispozitive cu clichet 1/4"-CE RA-Set 36
Set de mufe/ştuţuri 1/4" de la 4,0 până la 13 mm, 19 insertii diferite de biti si 2 extensii de bit,  
dispozitiv cu clichet si maner  CENTROTEC plus multe adaptoare si extensii,  Systainer  SYS MINI

729,00
867,51 497881

surubelnita SD-CE-DRIVE-UNI
pentru scule  CENTROTEC pentru gaurit si insurubat

132,00
157,08 200140

Port-bit BHS 60 CE
pentru toate masinile  Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata  FastFix, cu interfaţă  CENTROTEC,  
port-bit magnetic Centrotec pentru preluarea biţilor standard de 25 mm, lungime 60 mm

169,00
201,11 205097

Suport magnetic de bituri
Toate variantele: pentru toate masinile  Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata  FastFix,  
cu interfaţă  CENTROTEC

 

 BH 60 CE-Imp
lungime 60 mm

65,00
77,35 498974

BV 150 CE
extra-lung

127,00
151,13 492540

Adaptoare
Toate variantele: pentru toate masinile  Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata  FastFix,  
cu interfaţă  CENTROTEC, pentru biti cu plug-in, cu blocarea rulmentului pentru operare manuala

 

1/4"-50 CE/KG  CENTROTEC
adaptor 1/4", lungime 50 mm

126,00
149,94 495131

3/8"-70 CE/KG  CENTROTEC
adaptor 3/8", lungime 70 mm

177,00
210,63 495133

Sortiment de biti BITS + BHS 60 CE TL 24x
pentru  SYS TL cu compartiment cu capac, 24-buc, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x bit PH 3, 2 x Bit PZ 1,  
2 x bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, 
suport pentru biţi cu schimbare rapidă  CENTROTEC BHS 60 CE

200,00
238,00 769094

Caseta cu biti
Toate variantele: 31-bucati, suport magnetic de biţi  CENTROTEC  BH 60 CE-Imp  

TX 10-50/BH-SORT/31x
3 x Bit TX 10, 3 x Bit TX 15, 6 x Bit TX 20, 6 x Bit TX 25, 6 x Bit TX 30, 3 x Bit TX 40, 3 x bit TX 50

174,00
207,06 769137

BIT/BH-SORT/31x
LS 4,5, LS 5,5, LS 6,5, HEX 4, HEX 5, HEX 6, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 
2 x Bit TX 40, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x bit PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3

174,00
207,06 769138

TwinBOX BB-MIX
continut 10 buc., Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PZ 1, bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, 
Bit TX 30

107,00
127,33 496936

Sortiment de biti
Toate variantele: pentru toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori  Festool cu interfaţă  FastFix, 
 Systainer  SYS3 XXS 33 cu capac transparent, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 104 x 66 x 33 mm

 

 SYS3 XXS CE-MX BHS 60
suport pentru biţi cu schimbare rapidă  CENTROTEC BHS 60 CE, Bit TX 10, Bit TX 15, Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 
Bit TX 30, Bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit PH 1, Bit PH 2, bit PH 3, Bit SZ 0,8x5,5, bit SZ 0,6x4,5

203,00
241,57 205822

 SYS3 XXS CE-TX BHS 60
suport pentru biţi cu schimbare rapidă  CENTROTEC BHS 60 CE, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 3 x Bit TX 20, 
3 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 3 x Bit TX 40

203,00
241,57 205823

 SYS3 XXS CE-PZ BHS 60
suport pentru biţi cu schimbare rapidă  CENTROTEC BHS 60 CE, 5 x Bit PZ 1, 7 x bit PZ 2, 3 x Bit PZ 3

203,00
241,57 205824

 SYS3 XXS CE-MX BH 60
suport magnetic de biţi  CENTROTEC  BH 60 CE-Imp, Bit TX 10, Bit TX 15, Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, Bit TX 30,  
Bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit PH 1, Bit PH 2, bit PH 3, bit SZ 0,6x4,5, Bit SZ 0,8x5,5

126,00
149,94 205825

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Biţi  CENTROTEC cu lungimea de 50 mm Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Sortiment de biti DB CE 50/12-Set 1
pentru toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori  Festool cu interfaţă  CENTROTEC, pentru  SYS TL 
cu compartiment cu capac, 12 buc., în inserţia compartimentului cu capac, Bit PH 1, Bit PH 2, bit PH 3,  
Bit PZ 1, bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit TX 10, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, lungime 50 mm

418,00
497,42 205089

Sortiment de biti CENTRO Bit-Set 1
pentru toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori  Festool cu interfaţă  CENTROTEC, 6-buc.,  
în Bit Check, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, Bit PZ 1, bit PZ 2, lungime 50 mm

201,00
239,19 205087

Biti
Toate variantele: pentru toate masinile  Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata  FastFix,  
cu interfaţă  CENTROTEC, lungime 50 mm, conţinut pachet 2 Unit

 

PZ 1-50 CENTRO/2
mărime PZ 1

72,00
85,68 205069

PZ 2-50 CENTRO/2
mărime PZ 2

72,00
85,68 205070

PZ 3-50 CENTRO/2
mărime PZ 3

72,00
85,68 205072

Biti
Toate variantele: pentru toate masinile  Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata  FastFix,  
cu interfaţă  CENTROTEC, lungime 50 mm, conţinut pachet 2 Unit

 

PH 1-50 CENTRO/2
mărime PH 1

72,00
85,68 205073

PH 2-50 CENTRO/2
mărime PH 2

72,00
85,68 205074

PH 3-50 CENTRO/2
mărime PH 3

72,00
85,68 205075

Biti
Toate variantele: pentru toate masinile  Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata  FastFix,  
cu interfaţă  CENTROTEC, lungime 50 mm, conţinut pachet 2 Unit

 

TX 10-50 CENTRO/2
mărime TX 10

72,00
85,68 205076

TX 15-50 CENTRO/2
mărime TX 15

72,00
85,68 205079

TX 20-50 CENTRO/2
mărime TX 20

72,00
85,68 205080

TX 25-50 CENTRO/2
mărime TX 25

72,00
85,68 205081

TX 30-50 CENTRO/2
mărime TX 30

72,00
85,68 205082

TX 40-50 CENTRO/2
mărime TX 40

72,00
85,68 205083

Biţi  CENTROTEC cu lungimea de 100 mm Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Set de biţi  CENTROTEC BITS CE SET TL 6X
pentru  SYS TL cu compartiment cu capac, cu interfaţă  CENTROTEC, în inserţia compartimentului cu capac,  
bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, conţinut pachet 6 Unit, lungime 100 mm

225,00
267,75 769095

Biti
Toate variantele: cu interfaţă  CENTROTEC, conţinut pachet 2 Unit, lungime 100 mm  

PZ 1-100 CE/2
mărime PZ 1

88,00
104,72 500841

PZ 2-100 CE/2
mărime PZ 2

88,00
104,72 500842

PZ 3-100 CE/2
mărime PZ 3

88,00
104,72 500843

Biti
Toate variantele: cu interfaţă  CENTROTEC, conţinut pachet 2 Unit, lungime 100 mm  

PH 1-100 CE/2
mărime PH 1

88,00
104,72 500844

PH 2-100 CE/2
mărime PH 2

88,00
104,72 500845

PH 3-100 CE/2
mărime PH 3

88,00
104,72 500846

Biti
Toate variantele: cu interfaţă  CENTROTEC, conţinut pachet 2 Unit, lungime 100 mm  

TX 15-100 CE/2
mărime TX 15

88,00
104,72 500847

TX 20-100 CE/2
mărime TX 20

88,00
104,72 500848

TX 25-100 CE/2
mărime TX 25

88,00
104,72 500849

TX 30-100 CE/2
mărime TX 30

88,00
104,72 500850

Accesorii de sistem | Găurire şi înşurubare

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Sisteme de ghidare pentru gaurire Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Stand de gaurire (pentru masini de gaurit), pentru tamplarie
Toate variantele: 2 x limitator de reglare a adancimii, cadru de centrare pentru capete de burghiu  
cu diametrul de la 8 până la 26 mm, 2 x limitator paralel, inel adaptor cu diametrul de 57 mm/43 mm

 

GD 320
adâncime max. de găurire 240 mm, lungime max. burghiu 320 mm, masa 2,8 kg

1.524,00
1.813,56 768768

GD 460
adâncime max. de găurire 380 mm, lungime max. burghiu 460 mm, masa 3,2 kg

1.646,00
1.958,74 768119

GD 460 A
adâncime max. de găurire 310 mm, lungime max. burghiu 460 mm, masa 3,7 kg

2.148,00
2.556,12 769042

Gaurire si insurubare

Set burghiu Forstner FB D 15-35 CE-Set
cu interfaţă  CENTROTEC, 5-bucati, inclusiv bit de centrare conic Ø 4 mm şi extractor, FB D 15 CE, FB D 20 CE, 
FB D 25 CE, FB D 30 CE, FB D 35 CE,  Systainer  SYS MINI 1 TL TRA cu capac transparent, diametru 15, 20, 25, 
30, 35 mm

713,00
848,47 205749

Burghiu Forstner
Toate variantele: cu interfaţă  CENTROTEC, din oţel pentru rulmenţi de înaltă calitate, până la 5 reascuţiri  

FB D 15 CE
diametru 15 mm

141,00
167,79 205752

FB D 20 CE
diametru 20 mm

157,00
186,83 205753

FB D 25 CE
diametru 25 mm

172,00
204,68 205754

FB D 30 CE
diametru 30 mm

188,00
223,72 205755

FB D 35 CE
diametru 35 mm

203,00
241,57 205756

Piesa de schimb set FB-CE/ET-Set
pentru capete de burghiu Forstner  CENTROTEC, set de piese de schimb cu vârf de centrare conic,  
precum şi vârf de centrare conic extralung, bit de centrare conic (4 mm) şi poanson pentru setul  
FB D 15-35 CE (nr. articol 205749)

122,00
145,18 205750

Sistem de capete de burghiu Forstner  CENTROTEC Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

6 burghie spiral  CENTROTEC pentru lemn Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Set de capete de burghiu
Toate variantele: cu interfaţă  CENTROTEC, burghiu spiral pentru lemn lung cu vârf de centrare  

DB WOOD CE SET TL 6x
pentru prelucrarea materialelor din lemn, din oţel pentru rulmenţi de înaltă calitate, conţinut pachet 6 Unit, 
diametru 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm

308,00
366,52 769093

BKS D 3-8 CE/W
diametru 3, 4, 5, 6, 8 mm, lungime 73 (Ø3)/83 (Ø4)/93 (Ø5)/98 (Ø6)/115 (Ø8) mm,  
lungimea spiralei 33 (Ø3)/43 (Ø4)/51 (Ø5)/56 (Ø6)/75 (Ø8) mm, conţinut pachet 5 Unit

260,00
309,40 493648

Capat de burghiu
Toate variantele: pentru toate masinile  Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata  FastFix,  
cu interfaţă  CENTROTEC

 

D 3 CE/W
diametru 3 mm, lungime 73 mm, lungimea spiralei 33 mm

52,00
61,88 492512

D 4 CE/W
diametru 4 mm, lungime 83 mm, lungimea spiralei 43 mm

52,00
61,88 492513

D 5 CE/W
diametru 5 mm, lungime 93 mm, lungimea spiralei 51 mm

54,00
64,26 492514

D 6 CE/W
diametru 6 mm, lungime 98 mm, lungimea spiralei 56 mm

56,00
66,64 492515

D 7 CE/W
diametru 7 mm, lungime 109 mm, lungimea spiralei 69 mm

57,00
67,83 492516

D 8 CE/W
diametru 8 mm, lungime 115 mm, lungimea spiralei 75 mm

69,00
82,11 492517

D 10 CE/W
diametru 10 mm, lungime 127 mm, lungimea spiralei 88 mm

81,00
96,39 492518

Set de capete de burghiu BKS D 3-8 CE/W-K
cu interfaţă  CENTROTEC, burghiu spiral pentru lemn scurt cu vârf de centrare, conţinut pachet 5 Unit,  
diametru 3, 4, 5, 6, 8 mm, lungime 65 mm, lungimea spiralei 25 mm

238,00
283,22 495130
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Accesorii de sistem | Găurire şi înşurubare

Burghiu elicoidal  CENTROTEC Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Burghiu spiral SB CE/6-Set
pentru TPC 18/4, TDC 18/4 şi toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori C şi T  Festool cu adaptor 
 FastFix (cu excepţia CXS/TXS), cu interfaţă  CENTROTEC, până la 15 reascuţiri, rezistenţă înaltă la coroziune  
şi frecare redusă datorită stratului de acoperire special, spira de filet adaptată optim asigură o evacuare  
perfectă a aşchiilor, vârful robust al filetului face posibilă poziţionarea precisă a capătului de burghiu şi trage 
capătul de burghiu în lemn, astfel încât este posibil lucrul fără efort fizic, burghiu spiral D 6, burghiu spiral 
D 8, burghiu spiral D 10, burghiu spiral D 12, burghiu spiral D 14, burghiu spiral D 16,  Systainer  SYS MINI 1 
TL TRA cu capac transparent, lungime totală 235 mm, lungime utilă 165 mm, diametru 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 
16 mm

662,00
787,78 205902

Burghiu spiral
Toate variantele: pentru TPC 18/4, TDC 18/4 şi toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori C şi T 
 Festool cu adaptor  FastFix (cu excepţia CXS/TXS), cu interfaţă  CENTROTEC, până la 15 reascuţiri,  
rezistenţă înaltă la coroziune şi frecare redusă datorită stratului de acoperire special, spira de filet 
adaptată optim asigură o evacuare perfectă a aşchiilor, vârful robust al filetului face posibilă poziţionarea 
precisă a capătului de burghiu şi trage capătul de burghiu în lemn, astfel încât este posibil lucrul fără  
efort fizic, lungime totală 235 mm, lungime utilă 165 mm

 

SB CE D6
diametru 6 mm

113,00
134,47 205903

SB CE D8
diametru 8 mm

118,00
140,42 205904

SB CE D10
diametru 10 mm

123,00
146,37 205905

SB CE D12
diametru 12 mm

129,00
153,51 205906

SB CE D14
diametru 14 mm

134,00
159,46 205907

SB CE D16
diametru 16 mm

144,00
171,36 205908

Alte accesorii  CENTROTEC Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Zencuitor pentru pre-adancire si insurubare  

QLS D 2- 8 CE
diametru 2 – 8 mm

158,00
188,02 492520

QLS D 5-15 CE
pentru pre-zencuire si insurubare la nivel, diametru 5 – 15 mm

194,00
230,86 492521

Capete de burghiu cu limitator de reglare a adancimii BTA HW D 5 CE
cu interfaţă  CENTROTEC, carburi, limitator de reglare a adancimii, diametru 5 mm

227,00
270,13 492522

Capat de burghiu de schimb HW D 5 F.BTA
pentru capete de burghiu cu limitator de adancime, carburi, diametru 5 mm

152,00
180,88 491794

Burghiu teşitor BSTA HS D 3,5 CE
cu interfaţă  CENTROTEC, limitator de reglare a adancimii, diametru 3,5 mm

297,00
353,43 492523

Capat de burghiu de schimb EB-BSTA D 3,5/5
pentru burghiu cu zencuitor cu limitator de adancime, conţinut pachet 5 Unit, diametru 3,5 mm

80,00
95,20 494445

Burghiu teşitor BSTA HS D 4,5 CE
cu interfaţă  CENTROTEC, limitator de reglare a adancimii, diametru 4,5 mm

313,00
372,47 492524

Capat de burghiu de schimb EB-BSTA D 4,5/5
pentru burghiu cu zencuitor cu limitator de adancime, conţinut pachet 5 Unit, diametru 4,5 mm

80,00
95,20 494446

Burghiu teşitor BSTA HS D 5 CE
cu interfaţă  CENTROTEC, limitator de reglare a adancimii, diametru 5 mm

327,00
389,13 496451

Capat de burghiu de schimb EB-BSTA D 5/5
pentru burghiu cu zencuitor cu limitator de adancime, conţinut pachet 5 Unit, diametru 5 mm

80,00
95,20 496452

Burghiu teşitor BSTA HS D 4 L60 CE
pentru toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori  Festool, pentru utilizarea cu mandrina 
 CENTROTEC, cu interfaţă  CENTROTEC, opritor de adâncime reglabil, adecvat mai ales pentru prelucrarea 
pardoselilor lemnoase pentru terase, diametru 4 mm, adâncime max. de găurire 60 mm

325,00
386,75 202392

Capat de burghiu de schimb EB-BSTA D4/2
durabilitate înaltă, deoarece burghiul este realizat din oţel HSS Böhler de înaltă calitate, pentru burghiu cu 
zencuitor cu limitator de adancime, diametru 4 mm, adâncime max. de găurire 60 mm, conţinut pachet 2 Unit

136,00
161,84 202393

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Gaurire si insurubare

Alte accesorii  CENTROTEC Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Bit de centrare ZB HS D 5 EURO CE
cu interfaţă  CENTROTEC, cu limitator de reglare a adancimii pentru Euro-suruburi de 5 mm, diametru 5 mm

297,00
353,43 492525

Capat de burghiu de schimb HS D 5
pentru centrarea bitilor, diametru 5 mm

112,00
133,28 493572

Cap de surubelnita HD D 18 CE
pentru toate masinile  Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata  FastFix, cu interfaţă  CENTROTEC,  
diametru 18 mm

62,00
73,78 492526

Adaptor pentru masina de gaurit BA-CE  CENTROTEC
adecvat pentru maşini de găurit, permit lucrul maşinilor de găurit cu accesoriile  FastFix, cum ar fi,  
de exemplu, mandrina WH-CE  CENTROTEC

102,00
121,38 496450

Bit de burghiu spiral HSS D3-10 CE/10
set de capete de burghiu, cu interfaţă  CENTROTEC, pentru prelucrare oţelului şi metalelor neferoase,  
cheie hexagonala tubulara, conţinut pachet 10 Unit, diametru 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 8 / 10 mm

522,00
621,18 495128

Bit de burghiu spiral
Toate variantele: burghiu complet cu interfaţă  CENTROTEC, cheie hexagonala tubulara  

HSS D 3/33 CE/M-Set
port-bit  CENTROTEC şi 2 capete de burghiu de schimb, diametru 3 mm

59,00
70,21 493421

HSS D 3,5/39 CE/M-Set
port-bit  CENTROTEC şi 2 capete de burghiu de schimb, diametru 3,5 mm

62,00
73,78 493422

HSS D 4/43 CE/M-Set
port-bit  CENTROTEC şi 2 capete de burghiu de schimb, diametru 4 mm

65,00
77,35 493423

HSS D 4,5/47 CE/M-Set
port-bit  CENTROTEC şi 2 capete de burghiu de schimb, diametru 4,5 mm

70,00
83,30 493424

HSS D 5/52 CE/M-Set
port-bit  CENTROTEC şi 2 capete de burghiu de schimb, diametru 5 mm

71,00
84,49 493425

HSS D 5,5/57 CE/M-Set
port-bit  CENTROTEC şi 2 capete de burghiu de schimb, diametru 5,5 mm

72,00
85,68 493426

HSS D 6/57 CE/M-Set
port-bit  CENTROTEC şi 2 capete de burghiu de schimb, diametru 6 mm

75,00
89,25 493427

HSS D 6,5/63 CE/M-Set
port-bit  CENTROTEC şi 2 capete de burghiu de schimb, diametru 6,5 mm

79,00
94,01 493428

HSS D 8,0/75 CE/M-Set
port-bit  CENTROTEC şi capăt de burghiu de schimb, diametru 8 mm

111,00
132,09 495308

HSS D 10,0/75 CE/M-Set
port-bit  CENTROTEC şi capăt de burghiu de schimb, diametru 10 mm

139,00
165,41 495309

Burghiu spiral  CENTROTEC HSS Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Burghie  CENTROTEC pentru zidărie, acoperite cu strat de carburi Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Burghiu pentru zidarie DB STONE CE SET TL
pentru  SYS TL cu compartiment cu capac, pentru masini de insurubat cu impact, cu acumulator, de gaurit cu 
impact, cu interfata  FastFix, cu interfaţă  CENTROTEC, pentru prelucrare pietrelor şi zidăriei, cu tăiş rezistent 
din carbură metalică, 6 capete de burghiu  CENTROTEC pentru zidarie: Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm

289,00
343,91 769096

Burghiu pentru zidarie
Toate variantele: pentru masini de insurubat cu impact, cu acumulator, de gaurit cu impact,  
cu interfata  FastFix, cu interfaţă  CENTROTEC, conţinut pachet 3 Unit

 

DB STONE CE D4 3x
diametru 4 mm

150,00
178,50 769111

DB STONE CE D5 3x
diametru 5 mm

153,00
182,07 769112

DB STONE CE D6 3x
diametru 6 mm

166,00
197,54 769113

DB STONE CE D8 3x
diametru 8 mm

181,00
215,39 769114

DB STONE CE D10 3x
diametru 10 mm

201,00
239,19 769115

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Burghiu pentru otel HSS Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Cutie cu capete de burghiu pentru burghiele HSS pentru otel HSS D 1-10 Sort/19
set de capete de burghiu, fără interfaţă  CENTROTEC, pentru prelucrare oţelului şi metalelor neferoase,  
19 piese, conţinut pachet 19 Unit, diametru 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 /  
9 / 9,5 / 10 mm

316,00
376,04 498981

Accesorii de sistem | Găurire şi înşurubare

Burghiu spiral  CENTROTEC HSS Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Bit de burghiu spiral
Toate variantele: capăt de burghiu de schimb pentru setul de burghie spirale HSS CE/M  CENTROTEC  

HSS D 3/33 M/10
conţinut pachet 10 Unit, diametru 3 mm

60,00
71,40 493437

HSS D 3,5/39 M/10
conţinut pachet 10 Unit, diametru 3,5 mm

64,00
76,16 493438

HSS D 4/43 M/10
conţinut pachet 10 Unit, diametru 4 mm

78,00
92,82 493439

HSS D 4,5/47 M/10
conţinut pachet 10 Unit, diametru 4,5 mm

89,00
105,91 493440

HSS D 5/52 M/10
conţinut pachet 10 Unit, diametru 5 mm

97,00
115,43 493441

HSS D 5,5/57 M/10
conţinut pachet 10 Unit, diametru 5,5 mm

105,00
124,95 493442

HSS D 6/57 M/10
conţinut pachet 10 Unit, diametru 6 mm

114,00
135,66 493443

HSS D 6,5/63 M/10
conţinut pachet 10 Unit, diametru 6,5 mm

128,00
152,32 493444

HSS D 8,0/75 M/5
conţinut pachet 5 Unit, diametru 8 mm

138,00
164,22 495310

HSS D 10,0/75 M/5
conţinut pachet 5 Unit, diametru 10 mm

203,00
241,57 495311

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 6

Recomandarea noastră:
 Festool Order App.**
Cu Order App puteţi găsi scule  Festool, accesorii sau materiale consumabile adecvate, puteţi crea lista 
dumneavoastră de achiziţii şi o puteţi trimite confortabil la reprezentanţa comercială de specialitate de la 
nivel local. În acest scop, funcţia Favorite vă permite să formulaţi fără dificultăţi o comandă având ca obiect 
accesoriul şi materialul consumabil memorat. Astfel, vă puteţi gestiona confortabil comenzile şi în timpul 
deplasării, să le vizualizaţi în orice moment şi să vă asiguraţi o zi de lucru şi mai bine organizată.

Descărcaţi acum  
gratuit

** Aceasta aplicație nu functionează in toate țările. Va rugam contactati dealerul  Festool local.
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Masina de frezat

Pachetul de forţă de 2200 W  
cu putere de antrenare uriaşă  
şi cursă de frezare mare de 80 mm. 
Utilizabil pentru feronerii de uşă 
masive în lemn de esenţă tare  
sau în construcţia de scări.

Aparatul multifuncţional printre freze.  
Combinaţia ideală de putere şi confort.  
Având o cursă de frezare de 70 mm,  
aceasta este maşina perfectă pentru  
îmbinarea feroneriilor şi frezarea  
cu şabloane.

Maşină de frezat uşoară, compactă, cu 
o cursă de frezare de 55 mm, mâner 
tip tijă şi fixare dublă pe coloane pentru 
frezarea precisă a muchiilor, îmbinărilor, 
curbelor şi multe altele.

Masina de frezat

Masina de frezat

Canelare, faţetare, fălţuire sau profilare – cu aceste maşini de frezare totul este posibil. 
Precizie maximă datorită reglării adâncimii de frezare cu precizie de 1/10 mm şi blocului 
electronic MMC pentru lucrul adaptat la structura materialului şi sistem de monitorizare 
a temperaturii. Nivel optim de siguranţă datorită frânei rapide care asigură oprirea în doar 
câteva secunde a maşinilor de frezare.

Maşinile de frezat.

Adevărate aparate multifuncţionale –  
în 3 clase de putere.

Frezare

OF 1400 

OF 1010 R OF 2200 

NOU
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Accesoriile sistemului permit accelerarea proceselor de prelucrare.  
Şablonul multifuncţional de frezare, şina de ghidare pe rândurile de 
orificii şi sistemul VS 600 pentru îmbinări cu şablon elimină necesitatea 
realizării manuale şi consumatoare de timp a şabloanelor de profilare.

Echipat pentru fiecare sarcină

Sculele de frezare  Festool
Cu sculele de frezare de la  Festool puteţi executa în 
condiţii optime şi de siguranţă o multitudine de aplicaţii. 
Maşini, freze şi accesorii auxiliare – competenţă de la un 
singur furnizor.

Schimbare fără scule a inelului de copiere şi schimbare 
simplă a frezei pe principiul cu clichet la OF 1400 şi OF 2200.

Timpi de echipare reduşi

Placă de bază rigidă la forţele de torsiune prin coloane de ghidare 
fixate pe ambele părţi la toate maşinile de frezat.

Precizie absolută

Maşini de frezare | Frezare

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 148

Mediu de lucru curat  
şi sănătos.

În sistem.

Combinaţia perfectă cu aspiratoarele mobile  Festool asigură o vizibilitate 
completă asupra piesei, precum şi lucrul în condiţii sănătoase, precis 
şi cu economie de timp. Închizătorul tip baionetă permite introducerea 
simplă şi fixarea sigură a furtunului.
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OF 1010 R OF 1400 OF 2200

6 mm

6,35 mm

8 mm

9,53 mm

10 mm

12 mm

12,7 mm

239,00
284,41 488760

239,00
284,41 488761

239,00
284,41 488755

– –

– –

– –

– –

282,00
335,58 494459

282,00
335,58 494463

282,00
335,58 494460

282,00
335,58 494464

282,00
335,58 494461

282,00
335,58 494462

282,00
335,58 494465

282,00
335,58 494459

282,00
335,58 494463

282,00
335,58 494460

282,00
335,58 494464

282,00
335,58 494461

282,00
335,58 494462

282,00
335,58 494465

Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Nr. comandă Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Nr. comandă

Bucşe elastice de prindere

Pentru coada de freza Ø

Date tehnice OF 1010 R OF 1400 OF 2200

Putere consumată (W) 1.010 1.400 2.200

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 9.500 – 23.000 10.000 – 22.500 10.000 – 22.000

Ø bucşă elastică de tensionare (mm) 6 – 8 6 – 12,7 6 – 12,7

Cursă de frezare (mm) 55 70 80

Reglaj fin adâncime de frezare (mm) 8 8 20

Deschidere masă (mm) 50 63 –

Ø racord aspirator (mm) 27/36 27/36 36/27

Masa (kg) 3 4,3 8,3

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

OF 1010 R Toate variantele: bucsa elastica de prindere Ø 8 mm, opritor lateral, cheie fixă cu cap deschis, 19  

OF 1010 REBQ 2.397,00
2.852,43 576925

OF 1010 REBQ-Plus
adaptor pentru sina de ghidare, deflector de aschii,  Systainer  SYS3 M 237

2.586,00
3.077,34 576919

OF 1010 REBQ-Set
adaptor pentru sina de ghidare, deflector de aschii, sina de ghidare FS 800/2,  Systainer  SYS3 M 237

2.910,00
3.462,90 577168

OF 1010 REBQ-Set+Box
adaptor pentru sina de ghidare, deflector de aschii, cutie de biti pentru masina de frezat muchii/profile,  
sina de ghidare FS 800/2,  Systainer  SYS3 M 237

4.014,00
4.776,66 577186

OF 1400 Toate variantele: bucsa elastica de prindere Ø 8 mm, deflector de aschii, bucsa elastica de prindere 
Ø 12 mm, opritor lateral cu reglaj fin, inel de copiere Ø 30 mm, aparatoare de aspirare, in partea de sus, 
cheie fixă cu cap deschis, 24,  Systainer  SYS3 M 337

 

OF 1400 EBQ-Plus 3.356,00
3.993,64 576207

OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S
cutie de biti pentru masina de frezat muchii/profile

4.460,00
5.307,40 576540

OF 2200 Toate variantele: bucsa elastica de prindere Ø 8 mm, bucsa elastica de prindere Ø 12 mm, inel de copiere 
Ø 30 mm, deflector de aschii, cheie fixă cu cap deschis, 24,  Systainer  SYS3 M 337  

OF 2200 EB-Plus 4.692,00
5.583,48 576215

OF 2200 EB-Set
accesorii  Systainer

6.776,00
8.063,44 576220

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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OF 1010 R OF 1400 OF 2200

Maşini de frezare | Frezare

– –

– –

95,00
113,05 493315

– –

97,00
115,43 492183

– –

97,00
115,43 492184

97,00
115,43 492185

– –

97,00
115,43 492186

– –

– –

92,00
109,48 495339

92,00
109,48 494622

92,00
109,48 495340

92,00
109,48 494623

92,00
109,48 495341

92,00
109,48 494624

92,00
109,48 494625

92,00
109,48 495342

92,00
109,48 494626

162,00
192,78 497453

59,00
70,21 486029

– –

59,00
70,21 486030

– –

59,00
70,21 486031

– –

59,00
70,21 486032

59,00
70,21 486033

– –

59,00
70,21 486034

– –

64,00
76,16 490772

59,00
70,21 484176

64,00
76,16 490770

64,00
76,16 490771

97,00
115,43 492179

97,00
115,43 492180

97,00
115,43 492181

97,00
115,43 492182

– –

– –

– –

– –

D 10,8 mm

D 8,5 mm

D 12,7 mm

D 13,8 mm

D 17 mm

D 17 mm

D 19,05 mm

D 24 mm

D 24 mm

D 25,4 mm

D 27 mm

D 30 mm

D 34,93 mm

D 40 mm

D 30 mm/ 
21mm**

d 7,8 mm

d 7,8 mm
FZ 6

d 10 mm

d 10,8 mm

d 14 mm

d 14 mm
SZ 14

d 17 mm

d 21 mm
SZ 20

d 21 mm

d 23 mm

d 24 mm

d 27 mm

d 32 mm

d 37 mm

d 27 mm

OF 1010

OF 1400

OF 2200

OF 1010

Ambalat in pachet pentru auto-service Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Nr. comandă Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Nr. comandă

Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Nr. comandă Pret cu amanuntul 

recomandat in RON* Nr. comandă Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Nr. comandă

Inele de copiere

Pentru Sistemul VS 600
Ambalat in pachet pentru auto-service

** inel de copiere de siguranta, extra lung, D30, 21 mm inaltime, necesar pentru utilizarea frezelor cu alezaj reversibile 497455 si 497456.

Dorn de centrare ZD-OF/D 6,35+8
pentru toate masinile de frezat  Festool, pentru suport de coada Ø 6,35 mm si 8 mm pentru centrarea inelelor 
de copiere

121,00
143,99 492187

Limitator paralel SA-OF 1000
pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, cu 2 tije de ghidare

222,00
264,18 489427

Dispozitiv de reglaj fin pentru limitatorul paralel FE-OF 1000/KF
pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, pentru reglarea exacta si rapida a dimensiunilor  
pe limitatorul paralel, poate fi retehnologizat, livrat fara opritor lateral si tije de ghidare

174,00
207,06 483358

Dispozitiv de reglaj fin pentru opritorul de ghidare FE-FS/OF 1000
pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF

130,00
154,70 488754

adaptor pentru sina de ghidare FS-OF 1000
complet cu suport, pentru utilizarea masinilor de frezat multifunctionale OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R 
cu sistemul de ghidare FS, fara tije

191,00
227,29 488752

Aparatoare impotriva aschiilor SF-OF
pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF

177,00
210,63 486242

Maner pentru muchii protuberante UP-OF
pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, bratul in unghi WA-OF si manerul pentru muchii  
protuberante UP-OF sunt necesare pentru frezarea cu aliniere in plan vertical a muchiilor protuberante

328,00
390,32 486058

Brat in unghi WA-OF
pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, KF, necesar pentru copierea pieselor de prelucrat  
in combinatie cu setul de scanner copiator KT-OF

198,00
235,62 486052

Set de scanner copiator KT-OF
pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, KF, set de scanner copiator KT-OF si bratul in unghi 
WA-OF sunt necesare pentru frezarea pieselor cu sablon de copiere

401,00
477,19 486534

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Accesorii pentru masina de frezat multifunctionala OF 1010 R (dupa sablon de copiere) Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.
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Accesorii pentru masina de frezat multifunctionala OF 1400 (dupa sablon de copiere) Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Sabot de protectie
Toate variantele: pentru OF 1400

LA-OF 1400
sabot de protectie din fibre dure, cu orificiu axial 20 mm, reduce deschiderea masinii de frezat la diametrul 
frezei, Ø max. freză 37 mm

159,00
189,21 492574

LAS-OF 1400
pentru aspirare laterala, talpa de functionare cu extensie suport, talpă de funcţionare cu deflector de aşchii, 
dimensiune max. de trecere freză 63 mm

573,00
681,87 493233

Accesoriu de aspirare AH-OF 1400
pentru OF 1400 / VS 600, pentru aspirare laterala

204,00
242,76 492585

Deflector de aschii KSF-OF 1400
pentru OF 1400, pentru aspirare laterala

100,00
119,00 492732

Adaptor pentru sina de ghidare FS-OF 1400
pentru OF 1400, cu reglaj fin si suport pentru masina de frezat fara tije de ghidare, fara tije

323,00
384,37 492601

Limitator paralel SA-OF 1400
pentru OF 1400, cu reglaj fin si aparatoare de aspirare, fara tije

244,00
290,36 492636

Accesorii pentru masina de frezat multifunctionala OF 2200 Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Sabot de protectie TP-OF
necompatibil cu OF 1010 R, pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, sabot de protecţie din fibre dure/HARD, 
gaura centrata Ø 15 mm

79,00
94,01 489229

Deflector de aschii KSF-OF 1010
pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, pentru aspirare laterala, dimensiune max. de trecere freză 37 mm

101,00
120,19 493180

Accesoriu de aspirare AH-OF 1000
pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, pentru Sistemul VS 500/VS 600 pentru imbinari cu sablon  
si pentru frezarea muchiilor

113,00
134,47 484453

Dispozitiv pentru taierea cercurilor si razelor pe suprafete si muchii SZ-OF 1000
pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, pentru frezarea cu raza, de cercuri si contur curb decorativ 
pe suprafete si muchii, Ø cerc 153 – 760 mm

116,00
138,04 483922

 Systainer³  SYS3-OF D8/D12
cu forma de burete pretaiat, pentru depozitarea sigura a frezelor D 8, D 12, dimensiuni (L x l x H) 
396 x 296 x 112 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 389 x 275 x 71 mm, Mărime  Systainer  SYS3 M 112

405,00
481,95 576835

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Adaptoare KRA-ZOLL/OF 2200
pentru OF 2200, adaptor pentru inele de copiere imperiale

64,00
76,16 494627

Sabot de protectie
Toate variantele: pentru OF 2200

LA-OF 2200 D36 CT
pentru inele de copiere < 30 mm, cu orificii pentru aspirare optima

292,00
347,48 494675

LA-OF 2200 D36
reduce deschiderea masinii de frezat la diametrul frezei

292,00
347,48 494677

Suport/sprijin AFB-OF 2200
pentru OF 2200, placa de sprijin cu largitor pentru ghidarea masinii de frezat pe muchiile piesei de prelucrat

349,00
415,31 494682

Adaptor pentru sina de ghidare FS-OF 2200
pentru OF 2200, fara tije de ghidare ST-OF 2200/2, cu reglaj fin si placa de sprijin pentru masina de frezat

630,00
749,70 494681

Tija ST-OF 2200/2
pentru OF 2200, bare de directie pentru opritori laterali si de ghidare 2 buc

107,00
127,33 495247

Set de accesorii ZS-OF 2200
pentru OF 2200, adaptor pentru sina de ghidare, limitator paralel cu dispozitiv de reglaj fin si aparatoare 
transparenta de aspirare, bare/tije de directie, inel de copiere Ø 17 mm, inel de copiere Ø 24 mm, inel de 
copiere Ø 27 mm, inel de copiere Ø 40 mm, sabot de protectie D36, sabot de protectie pentru inele de copiere, 
extensie,  Systainer  SYS3 M 237

2.084,00
2.479,96 576832

Limitator paralel SA-OF 2200
pentru OF 2200, cu reglaj fin si aparatoare de aspirare, fara tije de ghidare ST-OF 2200/2

532,00
633,08 494680

Deflector de aschii KSF-OF 2200
pentru OF 2200, pentru aspirare laterala, Ø max. freză 80 mm

211,00
251,09 494670

Accesorii pentru masina de frezat multifunctionala OF 1010 R (dupa sablon de copiere) Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.
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Sistem de frezare a muchiilor

Freza pentru canale HW „Schall-Ex“ şi „Planet“. Soluţia perfectă la locul 
de instalare a garniturilor de uşi automate.

Frezarea garniturilor de usi automate

Cu suportul de sprijin pentru maşina de frezat multifuncţională  Festool şi 
maşina de frezat, frezarea canelurilor frontale pentru garniturile de uşă 
poate fi executată direct pe şantier şi rezultatul nu va fi cu nimic inferior 
celui obţinut cu maşini de frezat staţionare. Iar datorită aspiratorului 
integrabil, pulberile de lemn nu mai sunt eliberate în atmosferă.

Şablon multifuncţional de frezare

Cu prelungitoare cu lungimi de la 200 mm până la 2000 mm.
Extensie sistematică opţională

Perfect pentru curbe flexibile, decupaje rotunde şi unghiulare sau pentru 
frezarea vangurilor de scări. Scala cu precizie milimetrică de pe profile 
permite efectuarea de lucrări perfect precise. Prin intermediul canelurii 
prefabricate, sistemul MFS se poate fixa rapid pe piesa de prelucrat cu 
ajutorul menghinelor cu şurub şi cu pârghie.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Toate variantele: 2 x limitator unghiular, protectie la inclinare, insertie pentru 
frezari circulare, surubelnita

MFS 400 1.306,00
1.554,14  492610

MFS 700 2.043,00
2.431,17  492611

Date tehnice MFS 400 MFS 700

Dimensiune lungime x lăţime (mm) 300 x 100 600 x 300

Raze (mm) 40 – 300 40 – 600

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

OF-FH 2200 1.119,00
1.331,61  495246

Accesorii de sistem | Frezare

OF-FH 2200

MFS 400, MFS 700

 

13,1 30 ①

14,8 32 ②

14,8 28 ②

12,0 40 ③

12,0 40 ③

19,7 30 ④

Dimensiuni efective ale tipurilor de etanseizari

Etansare/izolatie/
garnitura

Latime 
(mm)

Adânci-
me

Tip de 
freze

Planet HS

Schall-Ex L

Schall-Ex RD
Garnituri de usi (pentru evita-
rea curentului pe sub usi)
Etansare dubla

Schall-Ex Ultra

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Sablon de profilare

Precizia devine standard
Pentru îmbinări de colţ şi de plăci cu opritor fix de 600 şi 650 mm  
sau mobil cu o adâncime de până la 900 mm a plăcii.

Îmbinările curate pe colţuri şi de panouri sunt uşor de fabricat cu şablonul 
de profile. Şablonul rămâne fixat şi garantează rezultate precise, chiar şi 
în cazul mai multor trepte la procesele de frezare pe un singur canal.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

APS 900/2
sablon de profilare pentru conexiuni 
de colt, profil MFS-VP 1000, 3 x bolț, 
surubelnita

1.809,00
2.152,71  204219

Date tehnice APS

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 1.000 x 380 x 16

Adâncimea panourilor la îmbinări de colţ fără împingere 
(mm) 600/650

Adâncimea panourilor la îmbinări de colţ cu împingere (mm) 900

Pentru elemente de îmbinare a panourilor de lucru, 
 lungimea bolţurilor (mm) 65/150

Accesorii pentru MFS şi APS 900/2 Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

APS 900/2

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Extensie de sablon de profilare
Toate variantele: pentru extinderea sabloanelor MFS 400, MFS 700, conectori longitudinali,  
şurubelniţă cu cap deschis 2,5, conţinut pachet 2 Unit

 

MFS-VP 200
cu scala, 2 x profil 200 mm

486,00
578,34 492722

MFS-VP 400
cu scala, 2 x Profil 400 mm

569,00
677,11 492723

MFS-VP 700
cu scala, 2 x profil 700 mm

1.003,00
1.193,57 492724

MFS-VP 1000
cu scala, 2 x profil 1000 mm

1.192,00
1.418,48 492725

MFS-VP 2000
fara scala, 2 x profil 2000 mm

1.479,00
1.760,01 492726

Accesoriu de sablon MFS MFS-FS
pentru MFS 400, MFS 700, pentru frezarea cu decupare pe suprafete mari, parcurs de deplasare 600 mm, 
diametru inel de copiere 30 mm

734,00
873,46 495648

Freză de canelare cu plăcuţe amovibile HW S12 D14/45 WM
pentru OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, s 12 mm

1.001,00
1.191,19 491110

Freză de canelare HW S12 D14/50
D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, s 12 mm

455,00
541,45 491089
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Sistem de perforatii in serie

Şina de ghidare din sistemul LR 32 este aliniată rapid şi paralel cu 
cele două limitatoare laterale, care sunt poziţionate prin intermediul 
 opritorului reglabil la piesă şi la şina de ghidare.

Găuri în serie

Sistemul LR 32, împreună cu o maşină de frezat OF 1010 sau OF 1400 
 Festool şi o şină de ghidare, permite realizarea de găuri în rânduri precise 
la distanţe de 32 mm.

Accesorii de sistem | Frezare

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Sina de ghidare

FS 1400/2-LR 32
lungime 1.400 mm

593,00
705,67 496939

FS 2424/2-LR 32
lungime 2.424 mm

1.444,00
1.718,36 491622

Opritor LA-LR 32 FS
pozitioneaza prima gaura pe sina de ghidare pentru gauriri in serie la o distanta de 9,5, 16 sau 32 mm  
fata de muchia piesei de prelucrat, conţinut pachet 2 Unit

210,00
249,90 496938

Limitator paralel SA-LR 32
cu opritor reglabil, pentru alinierea paralela a sinelor de ghidare

340,00
404,60 485758

Opritor reglabil AR-LR 32
pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pentru limitatorul paralel

131,00
155,89 485759

Placa de ghidare FP-LR 32
pentru masinile de frezat OF 900, OF 1000, multifunctionala OF 1010, multifunctionala OF 1400 in sistem  
de gaurire FS LR 32, dorn de centrare

674,00
802,06 494340

Date tehnice LR 32

Distanţa dintre găuri (mm) 32

Lungimea rândului de găuri (fără extensie de ghidare) 1.400 / 2.424

Domeniu de reglaj opritor lateral (mm) 0 – 110

Masa (kg) 0,9

LR 32

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Set LR 32  

LR 32 Set
placa de ghidare, dorn de centrare, 2 x opritor lateral, 2 x Limitator lungitudinal

1.189,00
1.414,91 583290

LR 32  

LR 32- SYS
placa de ghidare, dorn de centrare, freza pentru balamale HW Ø 35 mm, burghiu de dibluri HW Ø 5 mm 
(varf in V-), burghiu pentru dibluri HM Ø 5 mm (cu bit de centrare si pre-cutter), 2 limitatori paraleli cu 
opritor reglabil, cleme de fixare FSZ 120 (2 bucăţi), 2 x Limitator lungitudinal, şurubelniţa cu cap deschis, 5, 
 Systainer  SYS 1 T-LOC

2.329,00
2.771,51 584100
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Frezare

Sistem de imbinari in lemn

7 şabloane
Fie că este vorba de cozi de rândunică sau de îmbinări tip pieptene, cu 
cele 7 şabloane ale sistemului VS 600 acestea se execută rapid şi simplu – 
la o lăţime de lucru de până la 650 mm.

Sistemul VS 600 pentru îmbinări cu şablon oferă o metodă excepţională 
de a obţine rezultate perfecte fără complicaţii şi cu economie de timp. 
Oferind precizie remarcabilă pentru legături tradiţionale prin îmbinare 
pe formă, precum îmbinări în coadă de rândunică parţial acoperite şi la 
vedere, îmbinări tip pieptene şi îmbinări de precizie cu dibluri.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

VS 600 GE 2.193,00
2.609,67  488876

Date tehnice VS 600

Grosime piesă (dependentă de îmbinare) (mm) 6 – 29

Lăţime max. piesă (mm) 600

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

imbinari coada de randunica semi-ascunse

Sablon pentru imbinari coada de randunica VS 600 SZ 14
pentru OF 1010, OF 1400, pentru imbinari coada de randunica ascunse, dimensiune cep 14 mm,  
inelele de copiere pentru OF 1400 trebuie comandate separat, inel de copiere Ø 17 mm (pentru OF 1010), 
grosime piesă 14 – 20 mm

424,00
504,56 488877

Freze coadă de rândunică
Toate variantele: pentru imbinari coada de randunica semi-acoperite SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, 
GL 46 mm, alfa 15°, s 8 mm

HS S8 D13,8/13,5/15° 111,00
132,09 490991

HW S8 D13,8/13,5/15° 193,00
229,67 490992

Sablon pentru imbinari coada de randunica VS 600 SZ 20
pentru OF 1010, OF 1400, pentru imbinari coada de randunica ascunse, dimensiune cep 14 mm,  
inelele de copiere pentru OF 1400 trebuie comandate separat, inel de copiere Ø 24 mm (pentru OF 1010), 
grosime piesă 21 – 28 mm

424,00
504,56 488878

Freze coadă de rândunică
Toate variantele: pentru imbinari coada de randunica semi-acoperite SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, 
GL 49 mm, alfa 15°, s 8 mm

HS S8 D20/17/15° 166,00
197,54 490995

HW S8 D20/17/15° 219,00
260,61 490996

VS 600

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Accesorii de sistem | Frezare

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

imbinari coada de randunica la vedere

Kit pentru sabloane VS 600 SZO 14
pentru OF 1010, OF 1400, imbinare coada de randunica la vedere, dimensiune canal 14 mm, inelele de copiere 
pentru OF 1400 trebuie comandate separat, inel de copiere Ø 8.5 mm (pentru OF 1010), inel de copiere 
Ø 17 mm (pentru OF 1010), grosime piesă 10 – 14 mm

730,00
868,70 491152

Freze coadă de rândunică HW S8 D14,3/16/10°
pentru imbinari coada de randunica la vedere SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alfa 10°, s 8 mm

201,00
239,19 491164

Kit pentru sabloane VS 600 SZO 20
pentru OF 1010, OF 1400, pentru imbinari coada de randunica, cu cepuri strapunse, dimensiune cep 20 mm, 
inelele de copiere pentru OF 1400 trebuie comandate separat, inel de copiere Ø 13.8 mm (pentru OF 1010), 
inel de copiere Ø 24 mm (pentru OF 1010), grosime piesă 14 – 25 mm

730,00
868,70 491153

Freze coadă de rândunică HW S8 D20/26/10°
pentru canale de imbinari coada de randunica la vedere, SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alfa 10°, 
s 8 mm

234,00
278,46 491165

Freză pentru canale elicoidale HW Spi S8 D10/30
pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de conectare FZ 10 si imbinari coada de randunica la vedere SZO 20 
cu precizie fina in diametru, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm

324,00
385,56 490980

Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Imbinare tip pieptene

Sablon pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de conectare VS 600 FZ 6
pentru OF 1010, OF 1400, pentru imbinari lamba si uluc, cu dibluri de conectare, dimensiune lamba 6 mm, 
inelele de copiere pentru OF 1400 trebuie comandate separat, inel de copiere Ø 8.5 mm (pentru OF 1010), 
grosime piesă 6 – 10 mm

380,00
452,20 488879

Freză pentru canale elicoidale
Toate variantele: pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de conectare FZ 6 si imbinari coada de randunica 
la vedere SZO 14 cu precizie fina in diametru, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm

HW Spi S8 D6/21 262,00
311,78 490978

HS Spi S8 D6/16 128,00
152,32 490944

Sablon pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de conectare VS 600 FZ 10
pentru OF 1010, OF 1400, pentru imbinari lamba si uluc, cu dibluri de conectare, dimensiune lamba 10 mm, 
inelele de copiere pentru OF 1400 trebuie comandate separat, inel de copiere Ø 13.8 mm (pentru OF 1010), 
grosime piesă 10 – 20 mm

380,00
452,20 488880

Freză pentru canale elicoidale HS Spi S8 D10/30
pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de conectare FZ 10 si imbinari coada de randunica la vedere SZO 20 
cu precizie fina in diametru, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm

148,00
176,12 490946

Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Imbinare cu cep

Sablon de imbinari cu cepuri, din sistemul pentru imbinari cu sablon VS 600 DS 32
pentru OF 1010, OF 1400, imbinare cu cepuri in grila de 32, inelele de copiere pentru OF 1400 trebuie 
 comandate separat, inel de copiere Ø 13.8 mm (pentru OF 1010)

424,00
504,56 488881

Burghiu pentru găuri de dibluri
Toate variantele: cu varf de centrare, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm

HW S8 D5/30 Z
D 5 mm

124,00
147,56 491066

HW S8 D6/30 Z
D 6 mm

128,00
152,32 491067

HW S8 D8/30 Z
D 8 mm

134,00
159,46 491068

HW S8 D10/30 Z
D 10 mm

148,00
176,12 491069

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Modul stationar 
cu masina de 
frezat muchii

Modul stationar 
cu masina de 
frezat muchii

Freză pentru canturi

Freză pentru canturi

Aparatul multifuncţional pentru 
 frezarea muchiilor.

Maşina universală de frezat muchii cu 
masă de schimb pentru fiecare cerinţă – 
şi pentru frezarea canelurilor.

Deosebit de uşor,  
manevrabil şi uşor de operat.

Pentru o închidere uniformă, curată sunt disponibile maşinile de frezat muchii: pentru acoperirile 
 pentru muchii, pentru frezare coplanară, faţetare, rotunjire, profilare sau canelare. Datorită  designului 
compact, mânerului este poziţionat aproape de freză şi asigură, astfel, o ghidare sigură în timpul 
 lucrului pe muchiile drepte şi arcuite.

Maşinile de frezat muchii şi modulul staţionar  
cu maşini de frezat muchii.

Experţii pentru muchii.

Frezare

Specialistul pentru frezarea 
muchiilor – frezare coplanară şi 
rotunjire într-o singură etapă de 
lucru. Perfect în combinaţie cu 
maşina de aplicat cant CONTURO.

OFK 500 

MFK 700

OFK 700 MFK 700 Basic 
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Maşina de frezat OFK 500 funcţionează cu distanţă de-
osebit de mică între freză şi placa de sprijin cu mâner. 
Rezultatul: fără erori de frezare, fără alunecări şi un 
rezultat general mai bun.

Deosebit de compact
Maşina de frezat muchii cu modul staţionar 
MFK 700 EQ/B-Plus cu masă specială pentru 
frezarea coplanară a acoperirii pentru muchii – 
şi la muchii lipite la 45°. Datorită noii frâne cu 
rulment cu deflector de aşchii integrat, aceasta 
funcţionează curat şi fără formare de dungi.

Finalizarea marginii perfecte

Datorită suprafeţei mari a mesei cu reglare exactă, 
modelul MFK 700 poate fi ghidat optim pe marginea 
piesei. Maşina nu basculează nici la frezarea peste 
colţuri şi frezează în suprafaţă.

Suprafaţă mare de aşezareProtecţia suprafeţei
Pentru protecţia împotriva deteriorării suprafeţei, 
masa de la OFK 700 şi MFK 700 este înclinată cu 1,5°. 
Prin înclinarea uşoară a sculei de frezare se evită 
frezarea suprafeţei.

Maşină de frezat muchii | Frezare

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 258

Inceputul unui cant perfect.
Maşina de aplicat cant 
CONTURO.
Aplicarea cantului pe forme drepte, curbe, cu rază, convexe şi concave pre-
cum şi pe colţuri interioare este uşoară cu maşina de aplicat cant CONTURO. 
Chiar şi muchiile tăiate oblic pot fi tăiate la o calitate remarcabilă cu suban-
samblul staţionar. Rapid, uşor şi curat – este ideală pentru părţi de diferite 
forme şi loturi mici.
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Frezare

Date tehnice OFK 500 OFK 700 MFK 700 MFK 700 Basic

Putere consumată (W) 450 720 720 720

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 28.000 10.000 – 26.000 10.000 – 26.000 10.000 – 26.000

Ø max. freză (mm) 28 26 32 32

Ø bucşă elastică de tensionare (mm) – 6 – 8 6 – 8 6 – 8

Lăţime max. de frezare (mm) – 14 – –

Reglaj fin adâncime de frezare (mm) – – 14 14

Ø racord aspirator (mm) 27 27 27 27

Masa (kg) 1,4 2 1,9 1,9

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Placa de sprijin cu maner FT 0°
pentru frezarea cu precizie a unghiurilor

532,00
633,08 491427

Bucsa elastica de prindere
Toate variantele: pentru MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, cu piulita olandeza

SZ-D 6/OF 1000
pentru coada de freza Ø 6 mm

239,00
284,41 488760

SZ-D 6,35/OF 1000
pentru coada de freza Ø 6,35 mm (1/4")

239,00
284,41 488761

SZ-D 8/OF 1000
pentru coada de freza Ø 8 mm

239,00
284,41 488755

Placa de sprijin cu maner FT-MFK 700 1,5° Set
pentru MFK/OFK 700, sabot de protectie a luciului, aparatoare de aspirare

743,00
884,17 495165

Limitator paralel SA-MFK 700
pentru MFK 700, cu reglaj fin, aparatoare de aspirare, 2 x bare/tije de directie

344,00
409,36 495182

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

OFK 500 Toate variantele: aparatoare de aspirare,  Systainer  SYS3 M 187  

OFK 500 Q-Plus R3
Freza de profilat HW R3-OFK

1.847,00
2.197,93 576225

OFK 500 Q-Plus R2
Freza de profilat HW R2-OFK

1.847,00
2.197,93 576227

OFK 700  

OFK 700 EQ-Plus
bucsa elastica de prindere Ø 8 mm, aparatoare de aspirare, freza pentru muchii D 19 x 16,  
cheie fixă cu cap deschis, 19,  Systainer  SYS3 M 187

3.086,00
3.672,34 576232

MFK 700 Toate variantele: bucsa elastica de prindere Ø 8 mm, limitator paralel cu dispozitiv de reglaj fin si aparatoare 
transparenta de aspirare, aparatoare de aspirare, cheie fixă cu cap deschis, 19,  Systainer  SYS3 M 237  

MFK 700 EQ-Plus 2.372,00
2.822,68 576240

MFK 700 EQ-Set
placa de sprijin cu maner (1,5°)

2.989,00
3.556,91 576236

MFK 700 Basic  

MFK 700 EQ/B-Plus
bucsa elastica de prindere Ø 8 mm, cheie fixă cu cap deschis, 19,  Systainer  SYS3 M 187

2.020,00
2.403,80 576241
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Scule de frezare | Frezare

Materialul potrivit pentru fiecare aplicatie

Recomandare: Pentru cea mai bună linie de frezare, fre-
zele trebuie montate întotdeauna la cea mai joasă adânci-
me posibilă, şi cel puţin la fel de departe ca şi reperul de 
frezat pentru o lungime minimă de prindere a cozii frezei.

Performanta inalta, otel rapid de scule

Carbura de wolfram

Dacă doriţi să obţineţi calitate garantată, compromisul iese din discuţie. De aceea recomandăm scule 
de frezare originale  Festool pentru sculele de frezare  Festool. Fabricate cu aceeaşi grijă ca şi maşinile. 
Cu cuţite de tăiere, care se evidenţiază prin calitatea şi densitatea microgranulelor. Şi cu geometria 
tăişurilor care asigură rezultate şi durabilităţi de primă clasă. Maşini, freze şi accesorii – la noi găsiţi 
dotarea optimă pentru lucrul versatil şi eficient de la o singură sursă.

Sculele de frezare  Festool.
Competenţă în frezare.

Frezele HW sunt ideale pentru prelucrarea 
lemnului de esenta tare, materialelor de panouri 
si plasticului.

Acest otel are proprietati mecanice si termice, 
foarte adecvate pentru frezarea materialelor  
moi precum molidul si pinul.

Lungimea totală (mm)
Lungimea de lucru (mm)
Diametrul de frezare (mm)
Diametrul cozii (mm)
Unghiul faţetei (°)
Raza (mm)
Marcare pentru lungime minimă de prindere
n max. = turaţia maximă a frezei
Metal dur din carbură de wolfram
Oţel rapid de înaltă performanţă
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Freza pentru muchii HW, din metal dur cu lama de baza, coada 8 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

3 6 45 8 158,00
188,02

490952

4 10 45 8 158,00
188,02

490953

5 12 45 8 162,00
192,78

490954

6 14 55 8 165,00
196,35

490955

7 17 55 8 174,00
207,06

490956

8 20 55 8 178,00
211,82

490957

8 30 60 8 203,00
241,57

491647

Freza pentru muchii HW cu lama de baza montata, coada 8 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

9 23 55 8 149,00
177,31

490958

10 20 60 8 151,00
179,69

490959

10 25 60 8 163,00
193,97

490960

10 30 60 8 176,00
209,44

491648

11 20 60 8 166,00
197,54

490961

12 20 60 8 170,00
202,30

490962

12 30 60 8 187,00
222,53

491649

13 20 60 8 178,00
211,82

490963

14 20 60 8 182,00
216,58

490964

15 20 60 8 193,00
229,67

490965

16 20 60 8 213,00
253,47

490966

16 30 65 8 217,00
258,23

490967

18 20 60 8 226,00
268,94

490968

18 30 65 8 228,00
271,32

490969

19 20 60 8 232,00
276,08

490970

20 20 60 8 233,00
277,27

490971

20 30 65 8 239,00
284,41

490972

22 20 60 8 248,00
295,12

490973

24 20 60 8 263,00
312,97

490974

25 20 60 8 292,00
347,48

490975

30 20 60 8 324,00
385,56

490976

Fara compromisuri.
Taisul partial standard cu carburi de 
wolfram asigura o durata marita de 
exploatare in timpul gauririi materialelor 
de panouri

Durata lunga de exploatare, chiar  
si in cazul taierilor cu intrare directa  
in material.

Bit rezistent la uzură.

Bit polizat al burghiului.

Daca doriti sa obtineti cu usurinta 
rezultate de calitate la taiere in timpul 
gauriri, frezarii canalelor, faltuirii si 
frezarii profilelor, cel mai bun sfat este 
sa utilizati freza pentru canale HW. Taie 
precis, usureaza gaurirea si are o durata 
lunga de exploatare.

După 60 de găuri în blatul de bucătărie 
(30 mm adâncime): muchia tăietoare 
prezintă doar urme uşoare de uzură.

După 60 de găuri în blatul de bucătărie 
(30 mm adâncime): muchie tăietoare 
tocită.

Freza pentru canal

Frezare

** pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de 
 conectare, cu Sistemul  Festool VS 600 pentru 
 imbinari cu sablon, cu extra precizie in diametru

**

Freza pentru muchii HS, cu o singura muchie taietoare, cu lama de baza, coada 8 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

3 8 45 8 79,00
94,01

490941

4 15 48 8 79,00
94,01

490942

5 12 50 8 79,00
94,01

490943

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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14,8 32 
14,8 28 

12,0 40 

12,0 40 
19,7 30 

Freza pentru muchii HW cu lama de baza montata, coada 12 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

10 35 90 12 289,00
343,91

491086

12 40 90 12 301,00
358,19

491087

13,2 35 85 12 381,00
453,39

493789

14 40 85 12 356,00
423,64

491088

14 50 100 12 455,00
541,45

491089

15 35 85 12 428,00
509,32

493790

16 45 90 12 368,00
437,92

491090

16 60 100 12 468,00
556,92

491091

18 45 90 12 394,00
468,86

491092

20 45 90 12 415,00
493,85

491093

22 45 90 12 445,00
529,55

491094

24 45 90 12 468,00
556,92

491095

30 35 90 12 626,00
744,94

491096

Freza pentru canale HW „Schall-Ex“  
si „Planet“
Solutia perfecta la locul de instalare 
a garniturilor de usi automate.

Dimensiuni efective ale tipurilor  
de etanseizari
Etansare/izolatie/
garnitura

Latime 
(mm)

Adânci-
me

Tip de 
freze

Planet HS
Schall-Ex L
Schall-Ex RD

Schall-Ex Ultra

Garnituri de usi  
(pentru evitarea cu-
rentului pe sub usi)
Etansare dubla

Freza spiral pentru canale HW din metal solid dur cu lama de baza, coada 8 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

4 10 45 8 249,00
296,31

490977

6 21 50 8 262,00
311,78

490978

8 25 55 8 277,00
329,63

490979

10 30 60 8 324,00
385,56

490980

Freză de canelare, freză elicoidală

Scule de frezare | Frezare

Freza spiral pentru canale HS cu lama de baza, coada 8 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

6 21 50 8 128,00
152,32

490944

8 19 50 8 98,00
116,62

490945

10 30 60 8 148,00
176,12

490946

12 20 52 8 121,00
143,99

490947

14 20 52 8 134,00
159,46

490948

16 20 52 8 148,00
176,12

490949

18 25 57 8 170,00
202,30

490950

20 25 57 8 184,00
218,96

490951

Versatil.
Freza spiral pentru canal HS si freza 
spiral pentru canal cu carburi HW: avans 
rapid de realizare a canalelor, faltuire, 
taieri de orificii lungi, gauriri si frezare 
cu inel de copiere. Aschiile sunt atrase 
in sus de catre spirala frezei, pastrand 
canalul curat in permanenta.

** pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de 
 conectare, cu Sistemul  Festool VS 600 pentru 
 imbinari cu sablon, cu extra precizie in diametru

**

**

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freza pentru canale HW, cu pozitie indexata, cu o singura muchie taietoare, cu lama de baza, coada 8 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

8 20 50 8 502,00
597,38

491078

10 25 55 8 508,00
604,52

491079

12 30 61 8 523,00
622,37

491080

14 30 66 8 591,00
703,29

492715

16 30 70 8 577,00
686,63

492716

18 30 70 8 609,00
724,71

492717

Accesorii pentru freza pentru muchii HW, cu placute amovibile, o lama 
de baza cu o singura muchie taietoare, cu pozitie indexata, coada 8 mm
Placuta amovibila pentru freza  
HW-WP 20x4,1x1,1 (4x)
pentru freza 491078

239,00
284,41

491386

Placuta amovibila pentru freza  
HW-WP 25x5,5x1,1 (4x)
pentru freza 491079 (4 buc)

252,00
299,88

491387

Placuta amovibila pentru freza  
HW-WP 30x5,5x1,1 (4x)
pentru frezele 491080, 492715

265,00
315,35

491388

Lame reversibile  
HW-WP 30x12x1,5 (4x)
pentru freze 492716, 492717, 491120, 
placa principala

324,00
385,56

491393

Placuta amovibila pentru freza  
HW-WP 7,6x12x1,5 (4x)
pre-cutter/cutit de degrosare pentru 
frezele 492716, 492717, 491120

219,00
260,61

491390

Eficienta sa vorbeste de la sine.
Placutele amovibile asigura precizie si 
dimensiuni constante de taiere – fara 
reascutire. Schimbarile rapide ale frezei 
si a placutelor garanteaza freze ascutite 
si eficienta economica mai mare in orice 
moment.

Freza in trepte, Coada 12 mm

GL D1 D2 NL T1 s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

80 12,3 16,3 14 9,3 12 482,00
573,58

492713

80 12,3 20,3 14 9,3 12 508,00
604,52

492714

Perfect combinat cu suportul de sprijin 
pentru masina de frezat multifunctionala
Freza in trepte si suportul de sprijin 
al masinii de frezat multifunctionale 
 Festool pot fi utilizate pentru frezarea 
rapida si precisa a profilelor ferestrelor 
si a usilor de intrare, fiind sigur ca nu se 
inclina sau penduleaza.

Cutie de biţi pentru maşina de frezat muchii/profile, freză în trepte,  
freză de canale cu plăcuţe amovibile

Freza pentru canale HW, cu pozitie indexata, cu o singura muchie taietoare, cu lama de baza, coada 12 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

16 50 110 12 1.014,00
1.206,66

497454

Accesorii pentru freza pentru muchii HW, cu placute amovibile, o lama 
de baza cu o singura muchie taietoare, cu pozitie indexata, coada 12 mm
Lame reversibile Wepla Set D 16 2+2
placute amovibile de schimb, pentru 
freza 497454

226,00
268,94

497458

Frezare

Cutie de biti pentru masina de frezat muchii/profile

Pachetul de livrare a cutiei cu freze Set de freze pentru Profi.
freza pentru frezare la nivel  
HW D12.7/NL25 KL,  
burghiu de dibluri HW D5 x 30 Z,  
freza pentru canal HW D10/20  
cu varf de gaurit,  
freza pentru canal HW D18/30  
cu varf de gaurit,  
freza de rotunjit HW D16.7/R2 KL,  
freza clasica de rotunjit HW D25,5 R6,3 KL, 
freza de rotunjit HW D31.7/R9.5 KL,  
freza de sanfrenat HW D36/45Grad KL,  
Freza-disc pentru canale HW D40 x 4,  
freza coada de randunica HW D13,8/15°

Cutia de biţi pentru maşina de frezat 
muchii/profile conţine zece freze pentru 
utilizări importante şi frecvente. Astfel, 
rezultă un avantaj de preţ faţă de achizi-
ţiile individuale. Frezele individuale din 
setul de freze sunt păstrate sistematizat 
şi sigur într-o magazie de freze trans-
parentă.

Pret cu amanuntul  
recomandat in RON* Comanda Nr.

1.105,00
1.314,95

498979

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freza pentru canale HW, cu pozitie indexata, cu o singura muchie taietoare, cu lama de baza, port-bit

D NL GL Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

20 50 110 1.077,00
1.281,63

497455

24 50 117 1.125,00
1.338,75

497456

Accesorii pentru freza pentru muchii HW, cu placute amovibile, o lama 
de baza cu o singura muchie taietoare, cu pozitie indexata, port-bit
Lame reversibile Wepla Set D 20 2+2
placute amovibile de schimb, pentru 
freza 497455

249,00
296,31

497568

Lame reversibile Wepla Set D 24 2+2
placute amovibile de schimb, pentru 
freza 497456

233,00
277,27

497569

Inel de copiere KR-D 30,0/21,5/OF 2200
pentru OF 2200, inel de copiere de sigu-
ranţă, extra lung, D 30, 21 mm înălţime, 
necesar pentru utilizarea frezelor cu 
plăcuţe amovibile 497455 şi 497456, D 
30 mm, d 27 mm

162,00
192,78

497453

Pentru balamale de usi, in tocuri de usi 
si panouri de usi.
Freza cu alezaj reversibila, extralunga 
este potrivita pentru frezarea adancimi-
lor extreme, direct cu port-bit-ul pentru 
diametre de 20 si 24 mm. Pentru precizie 
de lucru in combinatie cu masina de 
frezat multifunctionala si inel de copiere 
extra lung (comanda nr. 497453).

Cap de faltuit

Diametru NL Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

50 30 626,00
744,94

489284

Accesorii pentru capul de fălţuit

Lame reversibile WP 30x12x1,5
pentru cap de faltuit,  
Conţinut pachet 2 Unit

128,00
152,32

489286

Arbore port-cutit ASL20/OF1010
pentru OF 1010, necesar pentru 
prinderea capului de fălţuit FK D 50x30 
(489284)

202,00
240,38

489285

Arbore port-cutit  
ASL20/OF1400-OF2200
pentru OF 1400, OF 2200,  
necesar pentru prinderea capului  
de fălţuit FK D 50x30 (489284)

239,00
284,41

490131

Scule de frezare | Frezare

Freza semirotunda HW coada 8 mm, cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

27 28 70 12 8 389,00
462,91

491139

Accesorii pentru freza semirotunda HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

Pentru un serviciu complet.
Pentru margini decorative ale placilor, 
freza semirotunda HW lucreaza foarte 
bine. Este perfect proiectata pentru placi 
de lemn laminat, cu grosimi de 28 mm. 
Ghidajul ei cu rulmenti cu bile ghideaza 
masina de frezat direct de-a lungul sa-
blonului de profile si se asigura ca parti-
le curbe pot fi de asemenea profilate.

Arbore port-freză cu port-bit

Freze de canale cu plăcuţe amovibile, cap de fălţuit, freză semirotundă

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freza pentru muchii/profile ovale HW, coada 8 mm

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

17 10 40 3 8 249,00
296,31

491004

23 13 45 6 8 277,00
329,63

491007

Pentru fete decorative din panouri false.
Este posibila taierea cu intrare directa in 
material, in centrul fetei de mobilier, cu 
ajutorul unui bit standard.

Freza de profilat HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

16,7 9 49 2 8 268,00
318,92

491009

19,1 10 50 3 8 272,00
323,68

491010

20,7 11 51 4 8 275,00
327,25

491011

22,7 12 52 5 8 277,00
329,63

491012

25,5 13,5 54 6,35 8 285,00
339,15

491013

28,7 15 55 8 8 295,00
351,05

491014

31,7 16,5 56 9,5 8 306,00
364,14

491015

38,1 19 59 12,7 8 338,00
402,22

491016

42,7 22 62 15 8 357,00
424,83

491017

Accesorii pentru freza clasica de profilat HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

Ghidaj pe rulment cu bile D9,53 (2x)
Diametru 9,53 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

125,00
148,75

491382

Freza de profilat HW cu rulment de ghidare, coada 12 mm

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

63 32 82 25 12 657,00
781,83

491107

Accesorii pentru freza clasica de profilat HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

Ghidaj pe rulment cu bile D9,53 (2x)
Diametru 9,53 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

125,00
148,75

491382

O unealta – doua moduri de utilizare.

Cu rulment de ghidare Ø 12,7 mm pentru rotunjire

Cu rulment de ghidare Ø 9,5 mm pentru bordurat

** articolele livrate includ rulmentii cu bile 
Ø 12,7 mm si Ø 9,5 mm

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Freze de rotunjit, freze pentru muchii/profile ovale, freze pentru muchii/
de şanfrenat cu plăcuţe amovibile

Freză de cant HW cu plăcuţe amovibile, cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

27 8 55 45 8 577,00
686,63

499807

Accesorii pentru freza pentru muchii/caneluri cu placute amovibile, 
pozitie indexata
Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

Lame reversibile HW-WP 12x12x1,5 
(4x)

198,00
235,62

491391

Calculat precis.
Freza pentru muchii cu placute amovibi-
le HW este scula ideala pentru cei care 
dau o mare importanta duratei lungi de 
exploatare, eficientei economice remar-
cabile si preciziei constante. Achizitia unei 
placute amovibile echivaleaza cu patru 
freze obisnuite si aduce in consecinta 
economii de consturi pentru ca freza 
este reversibila.

Frezare

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freza de sanfrenat/profilat HW, cu rulment de ghidare, coada 8 mm

Freza de sanfrenat HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

18 11 50 15 8 258,00
307,02

499801

25,7 25,1 70 15 8 277,00
329,63

491132

25 11 50 30 8 263,00
312,97

499800

38,5 25,7 64 30 8 324,00
385,56

491133

26 7 48 45 8 278,00
330,82

499799

36 11,5 53 45 8 259,00
308,21

491025

Accesorii pentru freza de sanfrenat HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

O echipa neinvinsa.
Puteti realiza aceasta forma familiara 
de muchie gasita in mod obisnuit in 
industrie utilizand aceste freze cu coada 
intr-o masina de frezat portabila. Aici 
freza de sanfrenat si freza clasica de 
profilat cu rulment de ghidaj cu role 
conice lucreaza perfect impreuna.

Freza de sanfrenat HW, Coada 12 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

44 30 80 30 12 401,00
477,19

491101

55 20 76 45 12 445,00
529,55

491102

Accesorii pentru freza de sanfrenat HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

D NL GL R Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

23,1 19 60 6 30 8 410,00
487,90

491135

Scule de frezare | Frezare

Freze de rotunjit/şanfrenat, freze de şanfrenat

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freza pentru canal de apa HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

19 16 53 6,4 8 410,00
487,90

490982

Accesorii pentru freza de raionat HW, pentru canale de apa

Ghidaj pe rulment cu bile D19 (2x)
Diametru 19 mm, Conţinut pachet 2 Unit

108,00
128,52

491396

Freza de raionat (pentru canale de apa), coada 8 mm

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

16 25 65 5 8 343,00
408,17

490981

Freza tip cupa HW, coada 8 mm

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

8 8 38 4 8 154,00
183,26

490983

12,7 10 40 6,35 8 174,00
207,06

490984

16 11 41 8 8 193,00
229,67

490985

19,4 11 41 9,7 8 210,00
249,90

490986

25,4 14 44 12,7 8 235,00
279,65

490987

Freza tip cupa HW, coada 12 mm

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

30 20 60 15 12 422,00
502,18

491104

40 25 65 20 12 502,00
597,38

491105

Frezare fara inel de copiere.

Aceasta freza poate produce canale cu 
profil curb sau rotund pentru apa 1:1 
fara probleme, utilizand sablonul de 
profile. Calculatiile consumatoare de 
timp a curbelor si distantelor nu mai 
sunt necesare.

Freze pentru scurgerea apei, freze tip cupă

Freza tip cupa HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

25,5 12,7 54 6,35 8 239,00
284,41

491018

31,7 14,3 56 9,5 8 272,00
323,68

491020

38,1 16 57 12,7 8 312,00
371,28

491021

Accesorii pentru freza de raionat, convexa HW/freza tip cupa

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

Frezare

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freza pentru muchii HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

12,7 25 65 0 8 259,00
308,21

491027

Accesorii pentru freza de sanfrenat-frezat muchii

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

Freza pentru muchii HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

19,05 25 62 0 8 272,00
323,68

491028

Accesorii pentru freza de sanfrenat-frezat muchii

Ghidaj pe rulment cu bile D19 (2x)
Diametru 19 mm, Conţinut pachet 2 Unit

108,00
128,52

491396

Freza pentru muchii HW cu placute amovibile, pozitie indexata, cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

19 20 64 0 8 535,00
636,65

491082

19 12 52 0 8 577,00
686,63

499806

Accesorii pentru freza pentru muchii/caneluri cu placute amovibile, 
pozitie indexata
Ghidaj pe rulment cu bile D19 (2x)
Diametru 19 mm, Conţinut pachet 2 Unit

100,00
119,00

491385

Lame reversibile HW-WP 20x12x1,5 
(4x)

198,00
235,62

491392

Lame reversibile HW-WP 12x12x1,5 
(4x)

198,00
235,62

491391

Isi croieste drum prin amestec subtire 
sau gros.
Freza pentru sablon HW este ideala 
pentru frezarea cu copiere 1:1 datorita 
ghidajului mare pe rulment cu bile.

Precizie – chiar si dupa ascutire.
Cand se ascut muchiile tocite la frezele 
conventionale, diametrul aliniat cu 
rulmentul de ghidare de regula se mic-
soreaza. Acest fapt cauzeaza formarea 
unei cute cand muchiile sunt frezate la 
nivel, dupa ascutirea bitului. Freza pen-
tru muchii, caneluri cu pozitie indexata si 
rulmentul de ghidare pastreaza un nivel 
ridicat de precizie.

Freze pentru frezare coplanară, freze pentru frezare coplanară  
cu plăcuţe amovibile, freze pentru faţetare şi frezare coplanară

Feza de sanfrenat/frezat muchii cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

24 11 54 8 203,00
241,57

491026

O unealta – trei moduri de utilizare.
Freza cu doua functii: frezare la nivel 
a muchiilor straturilor de acoperire pro-
tuberante sau de sanfrenat, la unghiul 
corespunzator, cu freza de sanfrenat 45° 
sau chiar ambele, intr-o singura operatie 
de lucru. Rulmentul de ghidare cu invelis 
din plastic nu lasa nici o urma si prote-
jeaza muchiile piesei de prelucrat.

Scule de frezare | Frezare

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freza de faltuit, cu cu pozitie indexata, cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

38 12 53,7 8 502,00
597,38

491085

Accesorii pentru freza de faltuit cu placute amovibile, cu pozitie 
indexata
Lame reversibile HW-WP 12x12x1,5 
(4x)

198,00
235,62

491391

Ghidaj pe rulment cu bile 
D9,5/12,7/16/19/22
Diametru 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm

283,00
336,77

491406

Freza de faltuit HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL T1 s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

31,7 12,7 54 9,5 8 249,00
296,31

491022

Accesorii pentru freza de faltuit HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

Ghidaj pe rulment cu bile 
D9,5/12,7/16/19/22
Diametru 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm

283,00
336,77

491406

Uimitor de versatila.
Cu inlocuirea rulmentilor de ghidare 
se pot freza 1-5 adancimi de falt cu un 
singur bit de baza.

** Article incluse: set de rulmenti de ghidare, 
Ø 9,5 mm pana la Ø 22 mm

*** Articole incluse: 1 rulment de ghidare 
Ø 12,7 mm cu adancime de faltuire 9,5 mm

Adancimi de faltuire pentru freza  
de faltuit cu lame reversibile  
(cu rulment de ghidare)

Adancimi de faltuire pentru freza  
de faltuit HW (cu rulment de ghidare)

Adancime de faltuire (mm)
Rulment cu bile Ø 
(mm)

Adancime de faltuire (mm)
Rulment cu bile Ø 
(mm)

**

***

Freza de canale pentru maner HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

19 19 68 16 8 410,00
487,90

491033

Accesorii pentru freza pentru orificii de maner HW

Ghidaj pe rulment cu bile D19 (2x)
Diametru 19 mm, Conţinut pachet 2 Unit

108,00
128,52

491396

Freza pentru maner/balustrada HW, coada 8 mm

R1 R2 D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

2,5 6 22 16 59 8 386,00
459,34

491140

Frezare

Freza burghiu HW, coada 8 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

8 19 65 8 140,00
166,60

491037

Taieri cu intrare directa  
in material- sfarsit.
Freza-burghiu intra direct in materialul 
laminat fara a fi necesara o pre-gaurire 
si frezeaza la nivel conturul  pregatit, 
cand este ghidat de-a lungul fetei 
laterale.

Freze burghiu, freze de fălţuit, freză pentru locaşurile de prindere/freză 
pentru mâner/balustradă

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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12 9,2 8,8
13 9,7 9,3
14 10,2 9,8
15 10,7 10,3
16 11,2 10,8
17 11,7 11,3
18 12,2 11,8
19 12,7 12,3
20 13,2 12,8
21 13,7 13,3

Freza coada de randunica cu cutit de degrosare/pre-cutter, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

14,3 13,5 46 15 8 225,00
267,75

490990

Freze coada de randunica, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

13,8 13,5 46 15 8 193,00
229,67

490992

16 13,5 46 15 8 233,00
277,27

490993

20 17 49 15 8 219,00
260,61

490996

14,3 16 50 10 8 201,00
239,19

491164

20 26 58 10 8 234,00
278,46

491165

Freze coada de randunica, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

13,8 13,5 46 15 8 111,00
132,09

490991

20 17 49 15 8 166,00
197,54

490995

Perfect pentru imbinari coada de 
randunica.
Este posibil sa produci imbinari coada 
de randunica ascunse sau traditional 
deschise fara risipa de timp, utilizand 
masina de frezat potrivita, sablonul de 
profile corespunzator si sculele de frezat 
din sistem.

Pentru utilizare cu Sistemul VS 600 pentru imbinari cu sablon:
** pentru imbinari coada de randunica partial acoperite
*** pentru imbinari coada de randunica la vedere

**

**

**

***

***

**

**

Scule de frezare | Frezare

Freza pentru lamba si uluc HW, coada 8 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

34 32 62 8 436,00
518,84

491034

Freza pentru lamba si uluc cu unghi de inclinare, coada 12 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

64 27 67 45 12 764,00
909,16

492709

n max. 22.000

Setarea mesei pentru freze lamba  
si uluc

Cum ambele piese ce urmează să fie lipite, trebuie procesate dintr-o singură setare a frezei, setarea frezei, 
lambei şi ulucului necesită reglarea precisă a opritorului şi a înălţimii mesei. Graficul de mai sus şi tabelul 
de setări pot fi de ajutor. Cu toate acestea, pot fi necesare reajustări!

Grosime lemn 
(1)

Inaltime, Y 
dimensiune 

(2)

Limitator, X 
dimensiune 

(3)

Pi
es

a 
de

 lu
cr

u 
as

ez
at

a 
ve

rt
ic

al

Piesa de lucru 
asezata orizontal

Baza masinii

St
op

Baza masinii

Freze coadă de rândunică, freze pentru îmbinări încleiate nut şi feder

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freză de canelat in forma de V, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

14 7 50 90 8 174,00
207,06

490999

Freză de canelat in forma de V, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

14 7 50 90 8 81,00
96,39

490998

11 9,5 50 60 8 75,00
89,25

490997

Freză pentru caneluri în V, pentru prelucrarea plăcilor compound din aluminiu, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

18 3,3 59 135 8 324,00
385,56

491443

18 8 59 90 8 324,00
385,56

491444

Freza de canelat in format de V HW, pentru gips-carton, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

12,5 14 55 45 8 233,00
277,27

491000

32 16 49 90 8 304,00
361,76

491001

Ideal pentru nervurari decorative.
Freza de canelat in forma de V este 
optiunea corecta pentru nervurarea 
decorativa pe piese cu imbinari la nivel – 
de ex. cadre de usi, imbinari de cadre de 
mobilier si componente de mobila.

Frezarea panourilor compozite  
din aluminiu

Frezare si imbinare in loc de lipire  
si netezire.
O freză 45° pentru fălţuirea simplă 
a colţurilor de 45° este acum disponibilă 
complementar la freza pentru gips- 
carton 90°.

Freza de canelat in forma 
de V, 90°, in gips-carton, 
(Comanda nr. 491001)

Freza de canelat  
in forma de V, 45°,  
in gips-carton,  
(Comanda nr. 491000)

Freza pentru caneluri V, freza gips-carton

** scula cu o singura muchie taietoare

**

Frezare

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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D GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

15 54,5 8 233,00
277,27

491070

20 54,5 8 272,00
323,68

491072

25 54,5 8 310,00
368,90

491073

30 54,5 8 337,00
401,03

491075

34 54,5 8 343,00
408,17

491076

35 54,5 8 347,00
412,93

491077

Freza-disc pentru canale HW, coada 8 mm

D d NL Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

40 6 1,5 101,00
120,19

491038

40 6 2 107,00
127,33

491040

40 6 2,5 109,00
129,71

491056

40 6 3 113,00
134,47

491057

40 6 3,5 115,00
136,85

491058

40 6 4 117,00
139,23

491059

40 6 5 121,00
143,99

491060

Arbore port-cutit pentru freze-disc pentru canale HW, coada 8 mm

D d GL KL Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

14 6 49 99,00
117,81

499805

16 6 43 16 129,00
153,51

499803

28 6 45 28 204,00
242,76

499804

Accesorii pentru arbore port-cutit, coada 8 mm

Ghidaj pe rulment cu bile D16 (2x)
Diametru 16 mm, Conţinut pachet 2 Unit

120,00
142,80

491384

Ghidaj pe rulment cu bile D28 (2x)
Diametru 28 mm, Conţinut pachet 2 Unit

131,00
155,89

491397

Burghiu pentru feronerii HW, cu întrerupător de aşchii HW, coada 8 mm

3 arbori port-cutit diferiti sunt 
 disponibili pentru utilizarea frezei-disc 
pentru canale, cu latimea canalului  
de la 1,5 mm la 5 mm.
Arborele port-cutit 1 are un ax fix, care 
nu este potrivit ca suprafata de atac (risc 
de flacara). Prin urmare acest arbore 
este menit sa functioneze ca un opritor 
lateral.
Arborele port-cutit 2 este echipat cu un 
rulment de ghidare de 16 mm (deasupra 
canalului discului), care serveste ca 
suprafata de atac. Cu acest arbore, un 
nut cu adâncime de 12 mm rezulta din 
utilizarea frezei disc cu canal de 40 mm.
Arborele port-cutit 3 este echipat cu un 
rulment de ghidare de 28 mm (deasupra 
canalului discului), care serveste ca 
suprafata de atac. Cu acest arbore, un 
nut cu adâncime de 6 mm rezulta din 
utilizarea frezei disc cu canal de 40 mm.

Pentru usi etanse.
Un arbore port-cutit cu rulment de 
ghidare D 28 si freza-disc pentru canale 
cu latime de 4 mm sunt ideale pentru 
frezarea garniturilor de usi in toc.

Dimensionare precisa cu Sistemul 32.
Sistemul LR 32 pentru gauriri in serie 
simplifica uimitor frezarea gaurilor in 
serie pentru sertare sau podele false. 
Gaurile pentru fitingurile de balamale 
sunt de asemenea taiate cu precizie,  
la intervalele de pe grila Sistemului 32.

Freza-disc pentru canale, freza pentru balamale

Scule de frezare | Frezare

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Burghiu de dibluri HW, coada 8 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

3 16 55 8 184,00
218,96

491065

5 30 53,5 8 124,00
147,56

491066

6 30 53,5 8 128,00
152,32

491067

8 30 53,5 8 134,00
159,46

491068

10 30 53,5 8 148,00
176,12

491069

Burghiu pentru gauri de trecere HW, coada 8 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

5 30 53,5 8 150,00
178,50

491064

Freza de profilat (raza dubla) HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL R1 R2 s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

31,7 13 53 4 4 8 306,00
364,14

491029

38,1 19 59 6,35 6,35 8 349,00
415,31

491030

Accesorii pentru freza cu raza dubla

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

Freza multi-profilata, cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

36,7 21 61 6 8 376,00
447,44

491031

Accesorii pentru freza multi-profilata

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

Freza pentru gaura cheii HW, coada 8 mm

D1 D2 NL1 NL2 GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

10,5 6 8 5 50 8 174,00
207,06

491035

Utilizare versatila.
Burghiul pentru dibluri HW este ideal 
pentru randuri de gauri si pentru a fi 
combinat cu sablonul pentru cepuri din 
cadrul Sistemului VS 600 pentru imbinari 
cu sablon.

Este excelent in sarcini de lucru 
 speciale.
Pentru frezarea canalelor T, orificii 
 formate si garnituri pentru gaura cheii  
in lemn masiv si panelurilor.

Burghiu pentru găuri de trecere/cepuri de lemn, freză de profilat  
(rază dublă), freză multi-profilată, freză pentru caneluri în T

**

** fara varf de centrare

Frezare

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freza de profilat HW, coada 8 mm

D NL GL R1 R2 s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

42 13 50 6 12 8 384,00
456,96

491137

Freza contra-profil/feder HW cu ghidaj pe rulment cu bile, coada 8 mm

D NL B R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

43 21 5 16 8 560,00
666,40

491130

Accesorii pentru freza contraprofil/feder

Ghidaj pe rulment cu bile D16 (2x)
Diametru 16 mm, Conţinut pachet 2 Unit

120,00
142,80

491384

Freza contra-profil/nut pentru canale HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL B R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

43 21 5 16 8 560,00
666,40

491129

Accesorii pentru freza contraprofil pentru canal/nut HW

Ghidaj pe rulment cu bile D16 (2x)
Diametru 16 mm, Conţinut pachet 2 Unit

120,00
142,80

491384

Usi incadrate cu contraprofil  
si captuseala.
Daca doriti sa produceti forme de  
profile traditionale sau moderne, 
 ajustarea inelelor de taiere este  
simpla – cu rulmentul de ghidare.

Freza de profilat/cu arc HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL B R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

46 20 4 22 8 948,00
1.128,12

490643

Freza de profilat/pentru canale HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

D NL B R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

46 20 4 22 8 948,00
1.128,12

490645

Pentru fete de mobilier clasic.

Puteti freza usi incadrate clasic in dife-
rite stiluri utilizand aceste doua seturi. 
Sculele din carburi cu doua muchii taie-
toare obtin un aspect curat si uniform  
al frezarii.

Scule de frezare | Frezare

Freza de profilat, freza contra-profil, freza de profilat/cu arc,  
freza de canelare şi de profilat

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freza de fatetat HW, coada 8 mm

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

42,7 13 50 6 8 370,00
440,30

491138

Fatetare si contraprofilare intr-o  
singura freza.
Se poate utiliza aceasta masina pentru 
taierea captuselei cu placi si cadrelor 
si pentru realizarea fetelor complete 
in combinatie cu o freza-disc pentru 
canale.

Freza de fatetat HW, coada 12 mm

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

68 14 58 35 12 732,00
871,08

492712

n max. 22.000

Freza pentru maner/balustrade HW, coada 12 mm

D NL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

64 26 16 12 700,00
833,00

492710

n max. 22.000

Accesorii pentru freza pentru balustrade/manere HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

Freza pentru maner/balustrada HW Profil, coada 12 mm

D NL R1 R2 s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

32 57 20 16 12 662,00
787,78

492711

n max. 22.000

Accesorii pentru freza pentru balustrade/manere HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

Freza pentru aluminiu HS, coada 8 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

5 23 65 8 81,00
96,39

491036

Freza de fatetat fara rulment de ghidare:  
pentru forme ascutite/conice mai pronuntate.

Masina de frezat profile TF 2200, 
 stationara (cu masa de lucru)
CMS impreuna cu masina de frezat 
multifunctionala OF 2200 este combi-
natia ideala pentru frezarea pieselor cu 
diametru mare, asigurand intotdeauna 
o suprafata de sprijin sigura in timpul 
frezarii.

Specialistul in aluminiu.
Freza pentru aluminiu HS este concepu-
ta pentru frezarea canalelor de evacuare 
a apei in profile de aluminiu cu grosime 
de pana la 2 mm.

Freză de finisare plană, freză pentru mână curentă, freză pentru aluminiu

Frezare

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freza de rotunjit, fara rulment de ghidare

D R Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

27 2 311,00
370,09

490092

27 3 311,00
370,09

490093

27 4 337,00
401,03

490094

27 5 363,00
431,97

490095

27 6 363,00
431,97

490096

Accesorii pentru frezele OFK 500

Ghidaj pe rulment cu bile  
KLS-D 15,8-OFK
pentru freza 490090, 490091, 490092, 
490093, 490094, 490095, 490096, 
491533, cu surub de fixare

98,00
116,62

490249

Rotunjirea plasticului sau furnirului din lemn 
masiv.

Scule pentru OFK 500 si masina de frezat chit KF 5

Freza penita, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

11 9,5 55 60 8 233,00
277,27

491003

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

11 9,5 55 60 8 187,00
222,53

491002

Freze de inscripţionat

Scule de frezare | Frezare

Freza de sanfrenat, fara rulment de ghidare

D Alfa Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

27 60 278,00
330,82

491533

27 45 278,00
330,82

490090

27 30 278,00
330,82

490091

Accesorii pentru frezele OFK 500

Ghidaj pe rulment cu bile  
KLS-D 15,8-OFK
pentru freza 490090, 490091, 490092, 
490093, 490094, 490095, 490096, 
491533, cu surub de fixare

98,00
116,62

490249

Freza pentru muchii, cu rulment de ghidare

D NL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

22 8 8 347,00
412,93

490565

22 8 8 278,00
330,82

490085

Accesorii pentru frezele OFK 500

Ghidaj pe rulment cu bile KLS-D22-OFK
pentru freza 490085, cu surub de fixare

111,00
132,09

490250

Sanfrenarea furnirului laminat din plastic sau  
din lemn.

Frezare la nivel a materialelor plastice sau  
a lemnului de furnir.

** Freza pentru muchii, fara rulment de ghidare

**

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freza pentru muchii HW cu placute amovibile, cu pozitie indexata, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

19 12 52 0 8 577,00
686,63

499806

Accesorii pentru freza pentru muchii, cu placute amovibile, cu pozitie 
indexata
Lame reversibile HW-WP 12x12x1,5 
(4x)

198,00
235,62

491391

Ghidaj pe rulment cu bile D19 (2x)
Diametru 19 mm, Conţinut pachet 2 Unit

100,00
119,00

491385

Freza de sanfrenat HW cu pozitie indexata, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

27 8 55 45 8 577,00
686,63

499807

Accesorii pentru freza de sanfrenat, cu placute amovibile HW si 
pozitie indexata
Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

Lame reversibile HW-WP 12x12x1,5 
(4x)

198,00
235,62

491391

Poate fi utilizat cu sau fara rulment  
cu bile.
Sistemul de atasare cu rulmenti cu bile 
recent dezvoltat permite utilizarea fre-
zelor cu sau fara ghidare pe rulmenti cu 
bile. Orice scula cu rulmenti cu bile sau 
sistem exterior de ghidare (pe masina 
de frezat muchii OFK 700 de ex.) este 
compatibila.

Scule pentru OFK 700 si MFK 700

Freza clasica de rotunjit HW, coada 8 mm

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

20 2,2 47 2 8 297,00
353,43

499798

22 3,2 48 3 8 302,00
359,38

499797

Accesorii pentru freza clasica de profilat HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383
Placa de sprijin cu maner (0°), pentru frezari 
drepte. Nr. comanda 491427.

Freza de sanfrenat HW, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

18 11 50 15 8 258,00
307,02

499801

25 11 50 30 8 263,00
312,97

499800

26 7 48 45 8 278,00
330,82

499799

Accesorii pentru freza de sanfrenat HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

Frezare

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freză de rotunjit cu plăcuţe amovibile

D NL GL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

28 3 55 1 8 644,00
766,36

499811

28 3 55 1,5 8 644,00
766,36

499810

28 3 55 2 8 644,00
766,36

499809

28 3 55 3 8 644,00
766,36

499808

Accesorii pentru freza clasica de profilat HW cu lame reversibile

Freze de schimb  
HW-WP R3 D28 KL12,7OFK
pentru freze de rotunjit Wepla 499808, 
placutele amovibile pot fi utilizate de  
4 ori, R 3 mm, Diametru 28 mm,  
Rulmenţi cu bile 12,7 mm

373,00
443,87

500369

Freze de schimb  
HW-WP R2 D28 KL12,7OFK
pentru freze de rotunjit Wepla 499809, 
placutele amovibile pot fi utilizate de  
4 ori, Rulmenţi cu bile 12,7 mm,  
Diametru 28 mm, R 2 mm

373,00
443,87

500370

Freze de schimb  
HW-WP R1,5 D28 KL12,7OFK
pentru freze de rotunjit Wepla 499810, 
placutele amovibile pot fi utilizate de  
4 ori, Rulmenţi cu bile 12,7 mm,  
Diametru 28 mm, R 1,5 mm

373,00
443,87

500371

Freze de schimb  
HW-WP R1 D28 KL12,7OFK
pentru freze de rotunjit Wepla 499811, 
placutele amovibile pot fi utilizate de  
4 ori, Rulmenţi cu bile 12,7 mm,  
Diametru 28 mm, R 1 mm

373,00
443,87

500372

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)
Diametru 12,7 mm,  
Conţinut pachet 2 Unit

70,00
83,30

491383

Ideal pentru frezarea muchiilor: masina 
de frezat muchii MFK 700 Basic, cu sis-
tem de franare cu role de tensionare si 
cu deflector de aschii, proiectata special 
pentru prelucrarea celor mai sensibile 
muchii, fara a lasa urme.

Scule pentru OFK 700 si MFK 700

Scule de frezare | Frezare

Freză plană HW pentru maşina de frezat muchii cu modul staţionar MFK 700 EQ/B-Plus, coada 8 mm

D NL GL Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

28 7 40 15 8 435,00
517,65

500368

Freza pentru muchii HW, coada 8 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

19 16 46 8 217,00
258,23

491666

Puteti gasi o gama larga de selectie de freze pentru 
caneluri special construite pentru frezarea si taie-
rea sloturilor/canelurilor, la pagina 241. Arborele 
port-cutit este necesar pentru astfel de aplicatii.

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freza pentru bazine HW cu rulment de ghidare, Coada 12 mm

D NL R Alfa s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

45 25 6,35 6 12 629,00
748,51

492671

Accesorii pentru freza pentru bazine cu rulment de ghidare

Ghidaj pe rulment cu bile D21,1/6°
pentru freza 6°, Diametru 21,1 mm

130,00
154,70

493061

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7
Alfa 6°, Diametru 12,7 mm

93,00
110,67

491398

Pur si simplu ingenios.
Daca lama de taiere nu este aliniata cu 
ghidajul pe rulment imediat dupa ascu-
tire, imbinarea cu lama de taiere poate 
fi reajustata prin deplasarea ghidajului 
axial cu rulment, astfel extinzand si mai 
mult durata de exploatare a frezelor 
 Festool.

Ghidaj reglabil pe rulmenti 
axiali cu bile pe bazinul frezei

Freza noua Dupa ascutire cu abatere 
fata de rulmentul de ghidare

Dupa re-ajustare

Freza de fatetat acoperita cu strat de carburi, Coada 12 mm

D NL R s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

52 7,3 1,5 12 476,00
566,44

492701

Potrivit pentru orice sarcina de lucru.

Marginile protuberante plane, de ex. in-
sertiile in fasii, pot fi frezate la nivel fara 
nici o problema, utilizand freza pentru 
taiere plana.

Freze speciale pentru suprafete solide si materiale minerale

Freza pentru canale cu placute amovibile HW, Coada 12 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

14 45 105 12 1.001,00
1.191,19

491110

Accesorii pentru freza pentru caneluri, cu placute amovibile

Lame reversibile HM-WP 50x5,5x1,1 
(4x)

455,00
541,45

491389

Extrem de rezistent la rupere si foarte 
eficient.

Freze spiral pentru canale, dintr-o buca-
ta, cu carburi, sunt produse din tije cilin-
drice de carburi, special fabricate pentru 
prelucrarea materialelor minerale si 
sunt foarte rezistente la rupere.

** potrivit si pentru utilizarea masinii de frezat multifunctionale OF 2200 si 
a sablonului de profilare APS 900

**

Frezare

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Freza spiral pentru canale/bit de slefuire bruta si finisare, TC, Coada 12 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

12 42 87 12 707,00
841,33

492656

Pentru avans rapid de lucru.
Freze cu carburi solide, construite 
 special pentru frezarea de decupare 
pentru bazine, de exemplu.

Freze speciale pentru suprafete solide si materiale minerale

Freza pentru muchii HW cu placute amovibile, pozitie indexata, cu rulment de ghidare, Coada 12 mm

D NL GL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

21 30 89 12 694,00
825,86

491120

Accesorii pentru freza pentru muchii, cu placute amovibile, cu pozitie 
indexata
Lame reversibile HW-WP 30x12x1,5 
(4x)
pentru freze 492716, 492717, 491120, 
placa principala

324,00
385,56

491393

Ghidaj pe rulment cu bile D21-15,88 
(2x)
Diametru 21 mm, Conţinut pachet 2 Unit

247,00
293,93

491408

Precis si durabil.
Materialele minerale sunt foarte soli-
citante pentru lama de taiere. Cand se 
lucreaza cu ghidajul pe rulmenti cu bile 
este absolut esential ca lama si ghidajul 
pe rulmenti cu bile sa fie aliniate perma-
nent. De aceea masinile cu lame reversi-
bile sunt investitii amortizate intr-un timp 
foarte scurt.

Freza pentru muchii cu rulment de ghidare, in partea de jos, Coada 12 mm

D NL s Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

19 25 12 426,00
506,94

492661

Ghidaj pe rulment cu bile D19
Diametru 19 mm

118,00
140,42

493055

Ghidaj pe rulment cu bile D22/11°
Diametru 22 mm

135,00
160,65

493056

O masina care valoreaza cat doua.
Taierea la nivel a inserturilor sau 
 frezarea la un unghi de 11°, cu decalare 
in plan vertical a muchiilor bazinelor 
montate. Ambele sunt posibile prin 
schimbarea simpla a ghidajului pe 
 rulment cu bile inclus la livrare.

** ambii rulmenti sferici de ghidare de schimb 
sunt inclusi

Accesorii pentru freza pentru muchii cu rulment de ghidare, inferior

Scule de frezare | Frezare

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Masini  DOMINO  
pentru imbinari in lemn

Cepuri „biscuiti“   
DOMINO

Piesă de îmbinare 
 DOMINO
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Imbinari in lemn mai precise.
Maşinile  DOMINO pentru îmbinări în lemn.

La maşinile manuale inedite şi brevetate de  Festool: mişcarea de frezare a frezelor pentru dibluri 
 DOMINO. Rotirea şi pendularea concomitentă a sculei de frezare permit un lucru uşor şi obţinerea de 
orificii fără urme de arderi. Graţie mişcării pendulare, frezele nu se supraîncălzesc, ceea ce asigură 
o durabilitate extrem de mare.

Masina pentru imbinari in lemn

Masina pentru imbinari in lemn

 DOMINO DF 500 este deosebit de manevrabilă şi oferă posibilităţi aproape 
nelimitate de îmbinare. Indiferent dacă este vorba de construcţii din panouri 
sau de dulap, de îmbinări de cadre sau poliţe uşoare – DF 500 se impune 
prin precizie maximă, flexibilitate şi manevrare simplă.

Îmbinare

DF 700 EQ-Plus

DF 500 Q-Plus 

Masina vine la piesa si nu vice versa:  DOMINO XL. Rapid, simplu, precis  
si extrem de stabil – cu timpi de asamblare a sculelor masurabil mai mici 
si cu economie de aproape 50% de timp in comparatie cu masinile statio-
nare. Masina pentru imbinari  DOMINO XL este prin urmare ideala pentru 
fabricarea mobilei si a usilor si realizarea imbinarilor in lemn masiv.
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Cu piesele de îmbinare  DOMINO se realizează rapid şi necomplicat 
îmbinări robuste – şi, în caz de necesitate, pot fi demontate în orice 
moment. Perfect pentru îmbinări de colţ, pentru suprafeţe şi,  
în prezent, şi pentru îmbinări pe laturile mediane sau prin rânduri  
de găuri. Închiderea perfectă este alcătuită din capacele de acoperire 
de diferite culori.

Sistemul  DOMINO.

Sistem limitator inovator

Principiul găurii ovale

Economisirea timpului la adâncimile de frezare periodice

Unul dintre marile câştiguri de timp la lucrul cu freza pentru dibluri  DOMINO rezultă 
prin lucrul fără măsurare sau trasare laborioasă – poziţionarea rapidă şi exactă se 
realizează la  DOMINO DF 500 foarte simplu prin clichete de limitare, iar la DF 700 
prin pini de limitare.

Aliniere la comanda: Primul cep 
„biscuit“  DOMINO este poziţionat 
într-o gaură cu forma ovală prelun-
gită, următorii „biscuiţi“ sunt inse-
raţi în găuri mai mari cu joc, astfel 
încât îmbinarea să fie aliniată fără 
efort. Rezultatul este o îmbinare 
stabilă, cu control asupra rotaţiei 
din partea primului cep „biscuit“.

Reglarea precisă şi cu economie de timp a înăl-
ţimii de frezare şi unghiului: pentru o frezare  
în unghi exactă şi pentru prelucrarea diferitelor 
grosimi de material. Cu trepte de blocare  
şi reglare progresivă a unghiului de frezare.

Cu ajutorul blocatorului cu manetă de fixare al modelului DF 500 alegeţi 
adâncimea dumneavoastră de frezare dorită. Sunt posibili 12 mm, 15 mm, 
20 mm, 25 mm şi 28 mm. La modelul DF 700 puteţi să alegeţi între 
 15-70 mm datorită reglajului variabil al adâncimii de frezare şi să eliberaţi 
două poziţii „reper“.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 247

Reglarea înălţimii şi unghiului frezei

Soluţia corectă pentru fiecare tip de îmbinare.

Maşini pentru îmbinări în lemn | Îmbinare
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Piesă de îmbinare pentru 
corpuri şi piese de îmbinare 

centrale

Prezentare generală a gamei  DOMINO.
Îmbinările perfecte realizate extrem de simplu.

Îmbinare

Date tehnice DF 500 DF 700

Putere consumată (W) 420 720

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 25.500 21.000

Limitator adâncime pt adâncime frezare (mm) 12, 15, 20, 25, 28 15 – 70

Adâncime max. de frezare (mm) 28 70

Ø freză pentru fante  DOMINO (mm) 4, 5, 6, 8, 10 8, 10, 12, 14

Corecţie înălţime de frezare (mm) 5 – 30 10 – 50

Frezare în unghi de îmbinare pe colţ (°) 0 – 90 0 – 90

Ø racord aspirator (mm) 27 27

Masa (kg) 3,2 5,2

Lungimea diblului (mm)

Ø (mm)

 DOMINO XL DF 700 // pentru materiale cu grosimi începând de la 30 mm

 DOMINO DF 500 // pentru materiale cu grosimi de 18-28 mm

Piese de  îmbinare 
de colţ şi de 

suprafaţă

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

DF 500 Toate variantele: freza  DOMINO D5, Opritor suplimentar, cheie fixă cu cap deschis, 8,  Systainer  SYS3 M 187  

DF 500 Q-Plus 4.305,00
5.122,95 576413

DF 500 Q-Set
opritor cu reglarea latimii de frezare, limitator transversal

4.733,00
5.632,27 576420

DF 700  

DF 700 EQ-Plus
freza  DOMINO D 12, Opritor suplimentar, cutie de dibluri goală, cheie fixă cu cap deschis, 12, 
 Systainer  SYS3 M 437

5.957,00
7.088,83 576426

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Sistemul de conexiune  DOMINO le unește pe toate.

Diblurile  DOMINO din Sipo sunt rezistente la intemperii şi rezistente împotriva atacurilor 
 insectelor şi mucegaiului şi, implicit, adecvate pentru exterior.

Dibluri  DOMINO din lemn de fag şi Sipo

Piese de îmbinare pentru corpuri 
şi mobilier pentru maşina pentru 
îmbinări în lemn  DOMINO DF 500

Piese de îmbinare de colţ – Piese de îmbinare de colţ –

Conectori de colţ

Piesă de îmbinare pentru  
părţi centrale –

Piesă de îmbinare pentru  
părţi centrale –

Conectori superficiali
Piese de îmbinare a suprafeţelor  
cu clipsuri de extensie –

pentru îmbinarea  DOMINO/LR 32 pentru îmbinarea 
 DOMINO/ DOMINO

pentru îmbinarea 
 DOMINO/ DOMINO

pentru îmbinarea  DOMINO/LR 32

special pentru materiale precum  
blaturile de lucru pentru bucătărie

Piese de îmbinare de colţ şi de 
suprafaţă pentru maşina pentru 
îmbinări în lemn  DOMINO XL DF 700

Fiecare imbinare in lemn are avantajul sau.

Accesorii de sistem | Îmbinare

Gestionarea responsabilă a pădurilor: Toate diblurile  DOMINO sunt fabricate în cadrul unui sistem 
de gestionare responsabilă a pădurilor şi din alte surse controlate. Acestea sunt prevăzute cu 
sigiliul Forest Stewardship Council™ (FSC™), ceea ce înseamnă că toate staţiile aflate de-a lungul 
lanţului de distribuţie sunt certificate FSC. Acordaţi atenţie produselor marcate FSC.
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Îmbinare

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Accesorii pentru masina pentru imbinari in lemn  DOMINO DF 500 Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Freza  DOMINO
Toate variantele: pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500  

D 4-NL 11 HW-DF 500
D 4 mm, NL 11 mm

200,00
238,00 495663

D 5-NL 20 HW-DF 500
D 5 mm, NL 20 mm

170,00
202,30 493490

D 6-NL 28 HW-DF 500
D 6 mm, NL 28 mm

174,00
207,06 493491

D 8-NL 28 HW-DF 500
D 8 mm, NL 28 mm

182,00
216,58 493492

D 10-NL 28 HW-DF 500
D 10 mm, NL 28 mm

203,00
241,57 493493

Limitator transversal QA-DF 500/700
pentru masinile pentru imbinari in lemn DF 500 si DF 700, pentru gauri la distante repetate intre 100 si 
205 mm, inclus în pachetul de livrare: un opritor transversal stânga şi dreapta, pentru poziţionarea exactă 
a piesei de lucru cu o distanţă de 100 – 205 mm faţă de margine

274,00
326,06 498590

Opritor cu reglarea latimii de frezare LA-DF 500/700
pentru masinile pentru imbinari in lemn DF 500 si DF 700, pentru materialele in forma de fasii cu latimi intre 
22 si 70 mm

259,00
308,21 493487

Rigle de ghidare pentru stalpi si balustrade RA DF 500/700
pentru masinile pentru imbinari in lemn DF 500 si DF 700, pentru bare rotunde din lemn, Ø 35-60 mm,  
pentru frezarea precisa a barelor rotunde Ø 35 – 60 mm

217,00
258,23 494847

Opritor suplimentar ZA-DF 500
pentru masinile pentru imbinari in lemn DF 500 si DF 700, placa de sprijin cu largitor si opritor lateral,  
pentru reducerea centrului cepului „biscuite“ de la 37 mm la 20 mm, pentru pozitionare sigura a frezei pentru 
lacasuri de cep

129,00
153,51 495666

Conectori de colţ
Toate variantele: 50 x Ambalaje din plastic, 50 x Ancoraj transversal cu ştift filetat, fără căpăcele  
de acoperire, conţinut pachet 50 Unit, feronerie de îmbinare (tăietură transversală  DOMINO 8 mm) D8, 
adâncimea de frezare  DOMINO pentru partea de bază 28 mm, diametrul de găurire în partea  
de bază 15 mm, grosimea plăcuţei 18 – 28 mm

 

KV D8/50
pentru 50 de îmbinări de colţ cu DF 500, piesa de îmbinare  DOMINO/ DOMINO KV D8/50 se poziţionează atât  
pe partea dulapului, cât şi în podeaua construcţiei, cu freza pentru dibluri DF 500  DOMINO, 50 x Ancoraj 
extensibil, 50 x Bolţ cu filet M4, ancimea de frezare  DOMINO pentru partea laterală 15 mm

527,00
627,13 203166

KV-LR32 D8/50
pentru 50 de îmbinări de colţ cu DF 500 şi rând de găuri, piesa de îmbinare  DOMINO/LR 32 KV-LR 32 D8/50 
se poziţionează pe partea dulapului într-o linie de găuri de 5 mm, cât şi în podeaua construcţiei, cu freza 
pentru dibluri DF 500  DOMINO, Ancoraj extensibil, 50 x Bolţ cu filet Euro pentru executarea de găuri în linie, 
diametrul de găurire pentru bolţuri Euro 5 mm

420,00
499,80 203168

Piesă de îmbinare pentru părţi centrale
Toate variantele: Şablonul de găurire este necesar pentru găurirea de suprafaţă a feroneriei de îmbinare 
 DOMINO D8 mm, 50 x Ambalaje din plastic, 50 x Ancoraj transversal cu ştift filetat, fără căpăcele  
de acoperire, conţinut pachet 25 Unit, feronerie de îmbinare (tăietură transversală  DOMINO 8 mm) D8, 
adâncimea de frezare  DOMINO pentru partea de bază 28 mm, diametrul de găurire în partea  
de bază 15 mm, grosimea plăcuţei 18 – 28 mm

 

MSV D8/25
pentru 25 de îmbinări ale părţilor centrale cu DF 500, piesa de îmbinare  DOMINO/ DOMINO MSV D8/25 se 
poziţionează atât pe partea dulapului, cât şi în podeaua construcţiei, cu freza pentru dibluri DF 500  DOMINO, 
25 x filetul exterior al bolţului MSV Domino, 25 x filetul interior al bolţului MSV Domino, ancimea de frezare 
 DOMINO pentru partea laterală 15 mm

372,00
442,68 203167

MSV-LR32 D8/25
pentru 25 de îmbinări ale părţilor centrale cu DF 500 şi rând de găuri, piesa de îmbinare  DOMINO/ 
LR 32 MSV-LR 32 D8/25 se poziţionează pe partea dulapului într-o linie de găuri de trecere de 5 mm,  
cât şi în podeaua construcţiei, cu freza pentru dibluri DF 500  DOMINO, 25 x Filetul exterior al bolţului MSV,  
25 x Filetul interior al bolţului MSV, diametrul de găurire pentru bolţuri Euro 5 mm

336,00
399,84 203169

Burghiu pentru feronerii KVB-HW D15 CE
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, pentru găurirea de suprafaţă a feroneriei de îmbinare 
 DOMINO D8 mm, este necesar un burghiu pentru feronerii, de 15 mm, Adaptor pentru coadă:  CENTROTEC, 
burghiul este adaptat la şablonul de găurire  Festool (203164), limitator de reglare a adancimii,  
Ø burghiu 15 mm

265,00
315,35 203165

Şablonul de găurire BS-KV D15
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, şablonul de găurire este necesar pentru găurirea de suprafaţă 
a feroneriei de îmbinare  DOMINO D 8 mm, adaptat la burghiul pentru feronerii D15 (203165) de la  Festool, 
Ø ghidaj de găurire 15 mm, grosimea plăcuţei 18 – 28 mm

363,00
431,97 203164

Sortiment de conectori  DOMINO KV- SYS D8
Piesă de îmbinare pentru corpuri  DOMINO/ DOMINO KV D8, Piesă de îmbinare pentru corpuri  DOMINO/
LR32 KV-LR32 D8, Piesă de îmbinare centrală  DOMINO/ DOMINO MSV D8, Piesă de îmbinare centrală 
 DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 de căpăcele de acoperire maro deschis KV-AK D15 brn, 50 de căpăcele 
de acoperire argintii KV-AK D15 slr, 50 de căpăcele de acoperire albe KV-AK D15 wht, 50 de căpăcele de 
acoperire gri KV-AK D15 gr,  DOMINO D 8 x 36 mm, Şablonul de găurire BS-KV D15, Burghiu pentru feronerii 
KVB-HW D15 CE, surubelnita,  Systainer  SYS3 M 137

1.996,00
2.375,24 576797
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Accesorii pentru masina pentru imbinari in lemn  DOMINO DF 500 Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Căpăcel de acoperire
Toate variantele: pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, pentru acoperirea feroneriei de îmbinare 
 DOMINO D8 mm, conţinut pachet 50 Unit

KV-AK D15 brn/50
Culoare: brun deschis

34,00
40,46 203171

KV-AK D15 wht/50
alb

34,00
40,46 203173

KV-AK D15 gr/50
Culoare: gri

34,00
40,46 203174

KV-AK D15 slr/50
Culoare: argintiu lăcuit

62,00
73,78 203172

Accesorii de sistem | Îmbinare

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Accesorii pentru masina pentru imbinari in lemn  DOMINO XL DF 700 Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Freza  DOMINO
Toate variantele: pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, scule de frezare cu suporturi cu filet 
 pentru masina pentru imbinari in lemn  DOMINO XL DF 700

 

D 8-NL 50 HW-DF 700
D 8 mm, NL 50 mm

247,00
293,93 497868

D 10-NL 70 HW-DF 700
D 10 mm, NL 70 mm

263,00
312,97 497869

D 12-NL 70 HW-DF 700
D 12 mm, NL 70 mm

274,00
326,06 497870

D 14-NL 70 HW-DF 700
D 14 mm, NL 70 mm

294,00
349,86 497871

Limitator transversal QA-DF 500/700
pentru masinile pentru imbinari in lemn DF 500 si DF 700, pentru gauri la distante repetate intre 100 si 
205 mm, inclus în pachetul de livrare: un opritor transversal stânga şi dreapta, pentru poziţionarea exactă 
a piesei de lucru cu o distanţă de 100 – 205 mm faţă de margine

274,00
326,06 498590

Opritor cu reglarea latimii de frezare LA-DF 500/700
pentru masinile pentru imbinari in lemn DF 500 si DF 700, pentru materialele in forma de fasii cu latimi  
intre 22 si 70 mm

259,00
308,21 493487

Rigle de ghidare pentru stalpi si balustrade RA DF 500/700
pentru masinile pentru imbinari in lemn DF 500 si DF 700, pentru bare rotunde din lemn, Ø 35-60 mm,  
pentru frezarea precisa a barelor rotunde Ø 35 – 60 mm

217,00
258,23 494847

 Systainer³ SORT- SYS3 M 187  DOMINO
 Systainerul gol  SYS3 M 187 conţine 3 cutii cu compartimentare flexibilă pentru umplerea individuală cu dibluri 
 DOMINO, dimensiune interioară (L x l x H) 389 x 275 x 146 mm, volum 15,9 l, dimensiune cu picioare suport 
(L x l x H) 396 x 296 x 187 mm

415,00
493,85 576793

Bolţ de ancorare SV-AB D14/32
pentru prelucrare cu freza pentru dibluri  DOMINO XL DF 700, piese de îmbinare de colţ pentru îmbinări de 
rame şi schelete începând cu grosimea materialului începând cu 30 mm, în combinaţie cu ancoraje extensibile 
SV-SA D14 şi ancoraje transversale SV-QA D14 pentru producerea îmbinărilor de colţ, 64 x Semicarcase  
de diblu, conţinut pachet 32 Unit

237,00
282,03 201350

Ancoraj extensibil SV-SA D14/32
pentru prelucrare cu freza pentru dibluri  DOMINO XL DF 700, piese de îmbinare de colţ pentru îmbinări  
de rame şi schelete începând cu grosimea materialului începând cu 30 mm, În combinaţie cu bolţuri  
de ancorare SV-AB D14 şi ancoraje transversale SV-QA D14 pentru producerea îmbinărilor de colţ cu  
posibilitate de desfacere, conţinut pachet 32 Unit

168,00
199,92 201349

Ancoraj transversal SV-QA D14/32
pentru prelucrare cu freza pentru dibluri  DOMINO XL DF 700, începând cu grosimea materialului de 30 mm, 
serveşte drept contralagăr şi element de strângere pentru bolţuri de ancorare, respectiv bolţuri duble,  
în cazul materialelor moi sau poroase, de exemplu, al plăcilor aglomerate, este recomandată utilizarea  
extensiei ancorajelor transversale SV-V D14 (începând cu o grosime de 35 mm a materialului, acesta  
împiedică tragerea ancorajelor transversale în material), În combinaţie cu ancoraje extensibile SV-SA D14  
şi bolţuri de ancorare SV-AB D14 pentru producerea îmbinărilor de colţ, în combinaţie cu bolţuri duble  
SV-DB D14 pentru producerea îmbinărilor superficiale, 32 x Ştifturi filetate, conţinut pachet 32 Unit

168,00
199,92 201351

Extensie SV-V D14/32
pentru ancoraje transversale SV-QA D14, pentru extensia ancorajelor transversale, pentru o repartizare 
îmbunătăţită a presiunii la utilizare în materiale poroase sau moi, ca de ex. blaturi de bucătărie, împiedică 
tragerea ancorajelor transversale în material, 64 semicarcase pentru extensia a 32 ancoraje transversale, 
conţinut pachet 32 Unit

71,00
84,49 201498

Bolţuri duble SV-DB D14/16
pentru prelucrare cu freza pentru dibluri  DOMINO XL DF 700, în combinaţie cu 2x ancoraje transversale  
SV-QA D14 (şi cu clipsul de extensie opţional SV-V D14 în cazul materialelor moi) pentru producerea  
de îmbinări superficiale în construcţia de mobilă, 64 x Semicarcase de diblu, conţinut pachet 16 Unit

180,00
214,20 201352
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Lemn de fag pentru cepuri „biscuiti“  DOMINO Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Îmbinare

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Accesorii pentru masina pentru imbinari in lemn  DOMINO XL DF 700 Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Căpăcel de acoperire
Toate variantele: pentru prelucrare cu freza pentru dibluri  DOMINO XL DF 700, Căpăcele de acoperire  
din plastic pentru astuparea frezărilor pentru dibluri D14, conţinut pachet 32 Unit

 

SV-AK D14 slr/32
Culoare: argintiu lăcuit

52,00
61,88 201354

SV-AK D14 brn1/32
Culoare: brun închis

33,00
39,27 201355

SV-AK D14 brn2/32
Culoare: brun deschis

33,00
39,27 201356

Set conectori
Toate variantele: 32 ancoraje transversale SV-QA D14  

FV/16-Set
piese de îmbinare a suprafeţelor, set complet pentru 16 îmbinări de suprafaţă constând din bolţuri duble, 
ancoraje transversale şi extensii, 16 bolţuri duble SV-DB D14, Extensie SV-V D14 pentru 32 ancoraje  
transversale

425,00
505,75 203421

EV/32-Set
piese de îmbinare de colţ pentru îmbinări de rame şi schelete începând cu grosimea materialului începând  
cu 30 mm, Set complet constând din bolţuri de ancorare, ancoraje extensibile şi ancoraje transversale pentru 
32 conectori de colţ, 32 bolţuri de ancorare SV-AB D14, 32 ancoraje extensibile SV-SA D14

583,00
693,77 203420

Sortiment de conectori  DOMINO SV- SYS D14
pentru prelucrare cu freza pentru dibluri  DOMINO XL DF 700, cuprinde conectori de colţ şi conectori  
superficiali, inclusiv căpăcele de acoperire şi dibluri pentru lemn  DOMINO, Accesoriu necesar: freza  DOMINO 
D 14 (497871), cheie cu ştift cu cap deschis 4 pentru strângerea ştifturilor filetate, 32 bolţuri de ancorare 
SV-AB D14, 12 x bolţuri duble SV-DB D14, 32 ancoraje extensibile SV-SA D14, dibluri  DOMINO fag D 14 x 75, 
56 x ancoraj transversal SV-QA D14, cheie cu ştift cu cap deschis 4, 48 x extensie SV-V D14 pentru ancoraje 
transversale, 32 căpăcele de acoperire argintii SV-AK D14 slr, 32 căpăcele de acoperire brun închis  
SV-AK D14 brn1, 32 căpăcele de acoperire maro deschis SV-AK D14 brn2,  Systainer  SYS3 M 137

1.291,00
1.536,29 576795

Cepuri din lemn de fag  DOMINO
Toate variantele: material: fag, certificat FSC™  

D 4x20/450 BU
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, conţinut pachet 450 Unit, dimensiuni 4 x 20 mm

80,00
95,20 495661

D 5x30/300 BU
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, conţinut pachet 300 Unit, dimensiuni 5 x 30 mm

80,00
95,20 494938

D 5x30/1800 BU
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, conţinut pachet 1.800 Unit, dimensiuni 5 x 30 mm

424,00
504,56 493296

D 6x40/190 BU
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, conţinut pachet 190 Unit, dimensiuni 6 x 40 mm

80,00
95,20 494939

D 6x40/1140 BU
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, conţinut pachet 1.140 Unit, dimensiuni 6 x 40 mm

424,00
504,56 493297

D 8x36/130 BU
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, dimensiuni 8 x 36 mm, conţinut pachet 130 Unit

80,00
95,20 203175

D 8x40/130 BU
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, conţinut pachet 130 Unit, dimensiuni 8 x 40 mm

80,00
95,20 494940

D 8x40/780 BU
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, conţinut pachet 780 Unit, dimensiuni 8 x 40 mm

424,00
504,56 493298

D 8x50/100 BU
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, conţinut pachet 100 Unit, dimensiuni 8 x 50 mm

80,00
95,20 494941

D 8x50/600 BU
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, conţinut pachet 600 Unit, dimensiuni 8 x 50 mm

424,00
504,56 493299

D 10x50/85 BU
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, conţinut pachet 85 Unit, dimensiuni 10 x 50 mm

80,00
95,20 494942

D 10x50/510 BU
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, conţinut pachet 510 Unit, dimensiuni 10 x 50 mm

424,00
504,56 493300

D 8x80/190 BU
pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, conţinut pachet 190 Unit, dimensiuni 8 x 80 mm

221,00
262,99 498212

D 8x100/150 BU
pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, conţinut pachet 150 Unit, dimensiuni 8 x 100 mm

221,00
262,99 498213

D 10x80/150 BU
pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, conţinut pachet 150 Unit, dimensiuni 10 x 80 mm

221,00
262,99 498214

D 10x100/120 BU
pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, conţinut pachet 120 Unit, dimensiuni 10 x 100 mm

221,00
262,99 498215

D 12x100/100 BU
pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, conţinut pachet 100 Unit, dimensiuni 12 x 100 mm

221,00
262,99 498216

D 12x140/90 BU
pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, conţinut pachet 90 Unit, dimensiuni 12 x 140 mm

221,00
262,99 498217

D 14x75/104 BU
pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, conţinut pachet 104 Unit, dimensiuni 14 x 75 mm

215,00
255,85 201499

D 14x100/80 BU
pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, conţinut pachet 80 Unit, dimensiuni 14 x 100 mm

221,00
262,99 498218

D 14x140/70 BU
pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, conţinut pachet 70 Unit, dimensiuni 14 x 140 mm

221,00
262,99 498219
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Cepuri „biscuiti“  DOMINO Sipo Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Cep „biscuite“  DOMINO Sipo
Toate variantele: pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: Sipo

D 8x750/36 MAU
conţinut pachet 36 Unit, dimensiuni 8 x 750 mm

618,00
735,42 498690

D 10x750/28 MAU
conţinut pachet 28 Unit, dimensiuni 10 x 750 mm

599,00
712,81 498691

D 12x750/22 MAU
conţinut pachet 22 Unit, dimensiuni 12 x 750 mm

580,00
690,20 498692

D 14x750/18 MAU
conţinut pachet 18 Unit, dimensiuni 14 x 750 mm

580,00
690,20 498693

Cep „biscuite“  DOMINO Sipo Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Cep Sipo  DOMINO
Toate variantele: pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: Sipo, cepuri de lemn de mahon, 
rezistent la intemperii, certificat FSC™

D 5x30/300 MAU
conţinut pachet 300 Unit, dimensiuni 5 x 30 mm

156,00
185,64 494869

D 5x30/900 MAU
conţinut pachet 900 Unit, dimensiuni 5 x 30 mm

424,00
504,56 494859

D 6x40/190 MAU
conţinut pachet 190 Unit, dimensiuni 6 x 40 mm

156,00
185,64 494870

D 6x40/570 MAU
conţinut pachet 570 Unit, dimensiuni 6 x 40 mm

424,00
504,56 494860

D 8x40/130 MAU
conţinut pachet 130 Unit, dimensiuni 8 x 40 mm

156,00
185,64 494871

D 8x40/390 MAU
conţinut pachet 390 Unit, dimensiuni 8 x 40 mm

424,00
504,56 494861

D 8x50/100 MAU
conţinut pachet 100 Unit, dimensiuni 8 x 50 mm

156,00
185,64 494872

D 8x50/300 MAU
conţinut pachet 300 Unit, dimensiuni 8 x 50 mm

424,00
504,56 494862

D 10x50/85 MAU
conţinut pachet 85 Unit, dimensiuni 10 x 50 mm

156,00
185,64 494873

D 10x50/255 MAU
conţinut pachet 255 Unit, dimensiuni 10 x 50 mm

424,00
504,56 494863

Cepuri „biscuiti“  DOMINO din lemn de fag Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Cepuri „biscuit“  DOMINO din lemn de fag
Toate variantele: pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag

D 8x750/36 BU
conţinut pachet 36 Unit, dimensiuni 8 x 750 mm

319,00
379,61 498686

D 10x750/28 BU
conţinut pachet 28 Unit, dimensiuni 10 x 750 mm

311,00
370,09 498687

D 12x750/22 BU
conţinut pachet 22 Unit, dimensiuni 12 x 750 mm

292,00
347,48 498688

D 14x750/18 BU
conţinut pachet 18 Unit, dimensiuni 14 x 750 mm

292,00
347,48 498689

Accesorii de sistem | Îmbinare

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Gama de cepuri din lemn de fag  DOMINO DS 4/5/6/8/10 1060 BU
pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, sortimentul de dibluri  DOMINO 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 
8 x 50, 10 x 50 mm, freza  DOMINO pentru mărimile 4, 5, 6, 8 şi 10,  Systainer  SYS3 M 187, dimensiuni 
396 x 296 x 157,5 mm

1.195,00
1.422,05 576794

Sortiment de cepuri „biscuit“  DOMINO XL din lemn de fag
Toate variantele: pentru  DOMINO XL, sortiment de dibluri din lemn de fag  DOMINO XL, 
 Systainer  SYS3 M 187

 

DS/XL D8/D10 306 BU
Dibluri  DOMINO 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 80, 10 x 100 mm şi freza  DOMINO XL pentru mărimile 8 şi 10

1.069,00
1.272,11 576791

DS/XL D12/D14 128 BU
Dibluri  DOMINO 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100, 14 x 140 mm şi freza  DOMINO XL pentru mărimea 14

1.244,00
1.480,36 576792

 Systainer T-LOC SORT- SYS3 M 137  DOMINO
cutia  Systainer goală  SYS3 M 137 conţine 3 cutii cu compartimentare, oferind flexibilitate la umplerea 
 individuală cu dibluri  DOMINO sau alte accesorii sau scule, Containere lungi din plastic,  Systainer  SYS3 M 137, 
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 137 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 
389 x 275 x 96 mm, volum 10,4 l

367,00
436,73 576796

 Systainer³ SORT- SYS3 M 187  DOMINO
 Systainerul gol  SYS3 M 187 conţine 3 cutii cu compartimentare flexibilă pentru umplerea individuală cu dibluri 
 DOMINO, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 187 mm, volum 15,9 l, dimensiune interioară 
(L x l x H) 389 x 275 x 146 mm

415,00
493,85 576793

 Systainer Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.
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10 Rindeluire
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Rindea electrică cu mâner ambidextru 
EHL 65

Rindea electrică  
HL 850
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254

Usor modificat. Puternic imbunatatit.

Având o greutate de numai 2,4 kg şi un design compact, rindeaua electrică EHL 65 nu este numai 
cea mai uşoară rindea cu mâner ambidextru din clasa sa, ci şi cea mai puternică. Adâncimea de 
rindeluire de 4 mm şi adâncimea de fălţuire de 23 mm asigură rezultate excelente ale prelucrării 
suprafeţei datorită cuţitului spirală inedit cu tăiere prin tragere. Cu mâner Softgrip, operare cu un 
buton şi nervuri de prindere la carcasă pentru o susţinere optimă. Pe scurt: rindeaua cu mâner 
ambidextru pentru profesionişti.

Rindeluire

EHL 65

Date tehnice EHL 65

Putere consumată (W) 720

Turaţie arbore de rindeluire (min⁻¹) 15.600

Lăţime de rindeluire (mm) 65

Aşchiere (mm) 0 – 4

Adâncime max. falţ (mm) 23

Ø racord aspirator (mm) 27

Masa (kg) 2,4

Rindeaua electrică cu mâner ambidextru.

Rindea electrică  
cu mâner ambidextru

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Rindeaua EHL 65 este semnificativ mai 
silenţioasă decât alte rindele. Atât de 
silenţioasă, încât chiar şi în sarcină es-
te mai silenţioasă decât altele în regi-
mul de mers în gol. Un aport important 
la protecţia muncii. Şi asta este meritul 
formei speciale a cuţitului spirală.

Adâncimea de aşchiere reglabilă progresiv furnizează 
servicii foarte bune în practică. La mânerul rotativ, 
adâncimea se poate regla cu precizie şi se poate 
 modifica pe parcursul lucrului, dacă este necesar – 
exact aşa cum o impune aplicaţia de lucru.

Niciunul nu este mai silenţios

Reglare progresivă a adâncimii de aşchiere

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Toate variantele: pentru EHL 65

Cutit spirala HW 65
varianta HW pentru EHL 65, lame standard de rindeluit HW cu latime de 65 mm

89,00
105,91 488503

Limitator de reglare a adancimii de faltuire FA-EHL
pentru o adâncime a falţului de 0 – 23 mm

64,00
76,16 488543

Limitator paralel PA-EHL
pentru ghidare laterală, reglabil între 0 – 65 mm

83,00
98,77 488544

Sac colector de rumegus SB-EHL 204,00
242,76 488566

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

EHL 65  

EHL 65 EQ-Plus
limitator paralel, cheie hexagonală tubulară cu cap deschis, 2, cutie  Systainer  SYS 2 T-LOC

1.622,00
1.930,18 576601

Rindea electrică cu mâner ambidextru | Rindeluire

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Rindeluire

Rindeluire fara limite.

HL 850

Date tehnice HL 850

Putere consumată (W) 850

Turaţie arbore de rindeluire (min⁻¹) 12.000

Lăţime de rindeluire (mm) 82

Aşchiere (mm) 0 – 3,5

Adâncimea max. a falţului ∞

Ø racord aspirator (mm) 36

Masa (kg) 3,9

Rindea electrica

Rindeaua noastră electrică.

Rindeluire şi fălţuire în apropierea marginilor: datorită sistemului unilateral de fixare în lagăre a capului 
de rindeluire, rindeaua electrică HL 850 funcţionează coplanar şi cu adâncime de fălţuire nelimitată.  
Fără limitare a adâncimii de fălţuire, fără lucrări de finisare.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Valuri fine, grosiere sau rustice. Înlocuirea capului de 
rindeluire pentru rindeluire texturată necesită o singură 
mişcare.

Fără alunecare şi deviere: canalul în V de 90° din talpa de rinde-
luire face ca rindeaua electrică HL 850 să gliseze ca pe o şină la 
şanfrenarea scândurilor şi grinzilor.

Şanfrenare precisă

Texturarea suprafetelor

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

HL 850  

HL 850 EB-Plus
Cap de rindeluire HK 82 SD, limitator paralel, limitator de reglare a adancimii de faltuire, adaptor furtun, 
cheie hexagonală tubulară cu cap deschis, 5,  Systainer  SYS 3 TL

2.948,00
3.508,12 576607

Rindea electrică | Rindeluire

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Limitator de reglare a adancimii de faltuire FA-HL
pentru HL 850, pentru o adâncime a falţului de 0 – 30 mm

57,00
67,83 484512

Limitator paralel PA-HL
pentru HL 850, pentru ghidare laterală, reglabil între 0 – 82 mm

107,00
127,33 484513

Sac colector de rumegus SB-HL
pentru HL 850, fara adaptor de aspirare

309,00
367,71 484509

Adaptor furtun AD-HL
pentru HL 850, pentru sac de colectare a aschiilor si furtun de aspirare cu mufa, Ø furtun de aspirare 36 mm

83,00
98,77 484507

Cap de rindeluire HK 82 SD
pentru HL 850, design standard, cu HW cutit spirala acoperit cu strat de carburi HW 82 SD

737,00
877,03 484520

Cap de rindeluire HK 82 RF
pentru HL 850, aspect rustic, fin, cu cutit spirala HS 82 RF, limitator de adancime

860,00
1.023,40 484521

Cap de rindeluire HK 82 RG
pentru HL 850, aspect rustic, grosier, cu HS cutit spirala HS 82 RG, limitator de adancime

860,00
1.023,40 484522

Cap de rindeluire HK 82 RW
pentru HL 850, aspect rustic, in valuri, cu HS cutit spirala HS 82 RW, limitator de adancime

860,00
1.023,40 485331

Cutit spirala HW 82 SD
pentru cap de rindeluit HK 82 SD, HM design standard, lame standard de rindeluit HW cu latime de 82 mm

143,00
170,17 484515

Cutit spirala HS 82 RF
pentru cap de rindeluit HK 82 RF, HSS aspect rustic, rindeluire fina

173,00
205,87 484518

Cutit spirala HS 82 RG
pentru cap de rindelui HK 82 RG, HSS aspect rustic, rindeluire grosiera

173,00
205,87 484519

Cutit spirala HS 82 RW
pentru cap de rindeluit HK 82 RW, HSS aspect rustic, rindeluire cu valuri

173,00
205,87 485332

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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260 Maşina de aplicat cant  
CONTURO

Ghilotina de cant Masa multifunctionala Modul stationar



11

260

Aplicarea cantului

Inceputul unui cant perfect.
Maşina de aplicat cant CONTURO.

Prin versatilitatea sa şi operarea simplă, CONTURO reprezintă o soluţie autentică pentru confecţionarea 
pieselor foarte înguste sau mari, precum şi pieselor fasonate individuale, şi de asemenea pentru teşirea 
pieselor sau componentelor de mobilier produse în serii mici.

Maşină de aplicat cant

Set de frezare a muchiilor

Pentru muchii de mobilă clasice sau confecţionarea pieselor fasonate 
complexe cu rotunjiri convexe sau concave. Pentru închideri în lemn, 
melamină sau material plastic. În cazul înălţimilor variabile de până  
la 65 mm ale muchiilor şi grosimilor de până la 3 mm ale materialului.

De la ghilotina de cant la răzuitorul pentru reparaţii 
punctuale şi până la materialele abrazive şi agenţii 
de lustruire, totul sortat sistematizat vizual în cutia 
 Systainer „set de frezare a muchiilor“.

CONTURO KA 65

KA 65 Set 
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Maşină de aplicat cant | Aplicarea cantului

Lucru fără riscuri graţie încălzirii 
reduse a carcasei aparatului.

Lucru eficient, simplu şi în condiţii de cură-
ţenie, precum şi schimbare rapidă a culorii 
graţie unui sistem inedit de lipire cu cartuş. 
Adezivul este topit întotdeauna numai în func-
ţie de necesar. Fără fierberea, decolorarea 
sau reducerea calităţii adezivului.

Patru culori de adeziv diferite (alb, natur, maro şi negru) asigură o calitate 
perfectă a rosturilor la toate decoraţiunile. Şi cu noul adeziv pe bază de 
poliuretan sunt posibile acum fără probleme şi încleieri rezistente la apă  
şi termorezistente, de exemplu, pentru mobilierul de baie sau de bucătărie.

Sistem de duze curat, fără efort la 
curăţare. Sistem compact şi etanş, 
care împiedică pierderile nedorite 
de adeziv.

Încălzire redusă

Sistem inedit de lipire cu cartuş

Pentru şi mai multe domenii de utilizare

Finisarea perfectă a muchiilor.
MFK 700 Basic.

După încleiere şi retezarea muchiei se efectuează ultimul finisaj: frezarea 
muchiilor ieşite în afară, netezirea muchiei, finisarea colţurilor, precum şi 
lustruirea muchiei la luciu intens, dacă este necesar. Ideal pentru frezarea 
muchiilor: maşina de frezat muchii MFK 700 Basic sistem de frânare cu rolă 
de ghidare cu arcuri şi sistem de deviere a aşchiilor special pentru prelucra-
rea fără dungi a muchiilor delicate.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 218

Întotdeauna pregătit de utilizare



11

262

Aplicarea cantului

Ghilotina de cant

Tăierea exactă
Suportul mesei pe ambele părţi al ghilotinei de cant face posibilă în egală 
măsură retezarea muchiilor din stânga cât şi din dreapta a plăcilor de 
sus – cu vizibilitate perfectă asupra piesei. Funcţia de retezare prin impact 
(pentru masa rotundă), precum şi retezarea muchiilor plăcilor (tăiere 
finală) este posibilă cu un aparat.

Retezare simplă, fără efort fizic şi a muchiilor mai groase datorită  
dispunerii ergonomice a mânerului. Tăiere exactă a rostului de îmbinare 
datorită reglajului fin prin excentric patentat.

Date tehnice KA 65

Putere consumată (W) 1.200

Înălţime cant (mm) 18 – 65

Grosimea cantului (mm) 0,5 – 3

Rază interioară (mm) > 50

Durată de încălzire (min) 8

Temperatură de topire (°C) 100 – 210

Viteză de avans (m/min) 2/4

Gradul de protecţie I

Masa (kg) 8,4

Date tehnice KP 65/2

Înălţime de retezare (mm) 65

Grosime de tăiere (mm) 2

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

KP 65/2 845,00
1.005,55  499896

KP 65/2 

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

KA 65 Toate variantele: maner frontal, 4 x Adeziv natur EVA,  Systainer  SYS3 M 337  

KA 65-Plus 12.980,00
15.446,20 576574

KA 65-Set
cant de protectie, 20 x foi abrazive StickFix Granat 80 x 133 P320, rola aditionala de presarare, Dispozitiv de 
şlefuire HSK 80 x 133 H, ghilotina, razuitor, Talpă de protecţie împotriva zgârieturilor cu 3 x straturi de pâslă, 
pâslă de lustruit, Pâslă de şlefuit StickFix S 800, agent de lustruire MPA 5010 OR

15.216,00
18.107,04 576580

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration



11

263

11

Masa multifunctionala

Modul stationar

CONTURO ca maşină staţionară

Lucru în poziţie orizontală în cazul muchiilor oblice

Cu precădere pentru piesele înguste sau mici care se prind dificil,  
la muchiile drepte este practică modalitatea de lucru staţionară.  
Muchia este aşezată în poziţie de lucru în modul obişnuit; piesa este  
apoi dirijată cu presiune uniformă pe lângă rola de presare.

Acest lucru permite nu numai teşirea muchiilor drepte sau rotunjirilor,  
ci şi a muchiilor oblice cu unghiuri între 90° – 45°, deoarece CONTURO 
este rabatabil între 90° – 45° în unitatea staţionară.

Pentru utilizarea staţionară a maşinii de aplicat cant. Montarea cadrului 
adaptor într-o masă staţionară propriu-zisă sau în blatul perforat MFT 
prevăzut în acest scop. Pentru serii mici, muchii drepte, elemente  
cu formă liberă şi încleiere cu muchii oblice, unghi între 0 – 47°.

Face posibilă rabatarea maşinii (0 – 47°) în masă şi, implicit, aşezarea 
orizontală a piesei la teşire – pentru ghidarea confortabilă şi sigură şi 
a obiectelor mari. Ghidaje de alunecare pentru ghidarea sigură a piesei.

Date tehnice MFT/3 CONTURO

Dimensiuni masă (mm) 1.157 x 773

Înălţime de lucru (mm) 900

Maşină de încleiat canturi rabatabilă (°) 47

Masa (kg) 29

Date tehnice AP-KA 65

Dimensiune lungime x lăţime (mm) 254 x 420

Înălţime min. de montaj (mm) 150

Rază de pivotare (°) 0 – 47

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

MFT/3 Conturo-AP
modul stationar AP-KA 65,  
bara de mijloc QT-MFT/3

4.685,00
5.575,15  500869

MFT/3 CONTURO

AP-KA 65 

Accesorii de sistem | Aplicarea cantului

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

AP-KA 65
subansamlu de modul pentru masina 
de aplicat cant completat cu 15 sine de 
glisare, rola aditionala de presarare

1.808,00
2.151,52  500175

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Aplicarea cantului

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Rola aditionala de presarare ZR-KA 65
pentru KA 65, pentru aplicarea cantului pe contur strans curb si piese fasonate, ofera puncte suplimentare de 
presiune, pentru marirea presiunii de apasare asupra cantului pe material, cand este lipit, înălţime role 65 mm

336,00
399,84 499480

Sabot de protectie impotriva zgarieturilor LAS-STF-KA 65
pentru KA 65, pentru utilizarea masinii de aplicat cant pe suprafete delicate sau extra-lucioase,  
4 x suruburi de montaj, 3 x protectii de pasla

162,00
192,78 499892

Pasla de rezerva EF-LAS-STF-KA 65 10x
pentru sabotul de protectie impotriva zgarieturilor LAS-STF-KA 65, pentru utilizarea masinii de aplicat cant 
pe suprafete delicate sau extra-lucioase, conţinut pachet 10 Unit

138,00
164,22 499893

Magazie cu banda de alimentare cant KSP-KA 65
pentru KA 65, pentru ghidarea sigura a cantului sensibil si subtire in masina de aplicat cant KA 65,  
ghidare sigura a benzii lungi de cant fara a o deteriora sau murdari, lungime maximă posibilă a cantului  
de 8 m (grosime de 2 mm a cantului), înălţime max. cant 45 mm, grosime max. cant 2 mm

281,00
334,39 499479

Dispozitiv de slefuire HSK 80x133 H
dur, pentru atasarea foilor abrazive StickFix 80 x 133 mm

126,00
149,94 495967

Pasla de slefuit STF 80x130 SF 800 VL/5
pentru RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130,  HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133, cote 80 x 130 mm,  
granulaţie 800, conţinut pachet 5 Unit

49,00
58,31 483582

Foaie abraziva
Toate variantele: pentru RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, cote 80 x 133 mm, conţinut pachet 100 Unit

STF 80x133 P220 GR/100
granulaţie P220

254,00
302,26 497123

STF 80x133 P240 GR/100
granulaţie P240

254,00
302,26 497124

STF 80x133 P280 GR/100
granulaţie P280

258,00
307,02 497204

STF 80x133 P320 GR/100
granulaţie P320

254,00
302,26 497125

Solutie de polisare MPA 5010 OR/0,5L
„Speed Cut“ – agent de slefuire si lustruire intr-un singur pas, nu contine silicon, pe baza de apa,  
perfect în combinatie cu blana de miel sau buretele de lustruire (PORTOCALIU), conţinut flacon 500 ml

165,00
196,35

330,00 / 1 l
392,70 / 1 l

202048

Pasla de lustruit PF-STF 80x133 STF H/5
pentru dispozitiv de slefuire manuala HSK 80 x 133, în combinaţie cu agentul de lustruire MPA 5010,  
pentru lustruirea muchiilor foarte lucioase, conţinut pachet 5 Unit, dimensiune lungime x lăţime 80 x 133 mm

84,00
99,96 499894

Blat perforat LP-KA65 MFT/3
pentru KA 65, în combinaţie cu placa adaptoare AP-KA 65 permite pivotarea maşinii (0 – 47°) în masă şi, 
implicit, aşezarea orizontală a piesei la teşire – pentru ghidarea confortabilă şi fără riscuri şi a obiectelor  
de dimensiuni mari, dimensiune lungime x lăţime 1.102 x 718 mm

780,00
928,20 500366

Ghidaj culisant GP-MFT/3 KA65 15x
pentru KA 65, Plăci de glisare de schimb sau de extensie pentru utilizarea staţionară a aparatului de încleiat 
muchii cu placa adaptoare AP-KA 65 în MFT (cu placa cu găuri KA 65, nr. comandă 500366) sau încorporate 
într-o masă de lucru proprie, conţinut pachet 15 Unit, dimensiuni (L x l x H) 255 x 31 x 6 mm

141,00
167,79 500367

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Accesorii de sistem | Aplicarea cantului

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Adeziv natur EVA nat 48x-KA 65
pentru KA 65, adeziv EVA neumplut – nuanţă coloristică natur adecvată pentru toate decoraţiunile, EVA adeziv 
universal cu punct ridicat de topire, domeniu de înmuiere ridicat la aproximativ 90°C, deci adecvat şi pentru 
utilizarea la articolele cu o rezistenţă mai mare la temperaturi de -10°C – +75°C, Baza chimică: adeziv, 
 răşină, Ø adeziv 63 mm, înălţime adeziv 26 mm, temperatura de prelucrare 190°C, rezistent la umezeală 
conform D1, conţinut pachet 48 Unit

583,00
693,77 499812

Adeziv, alb EVA wht 48x-KA 65
pentru KA 65, adeziv EVA neumplut – calitate perfectă a rosturilor în cazul decoraţiunilor albe, EVA adeziv 
universal cu punct ridicat de topire, domeniu de înmuiere ridicat la aproximativ 90°C, deci adecvat şi pentru 
utilizarea la articolele cu o rezistenţă mai mare la temperaturi de -10°C – +75°C, Baza chimică: adeziv, 
 răşină, Ø adeziv 63 mm, înălţime adeziv 26 mm, temperatura de prelucrare 190°C, rezistent la umezeală 
conform D1, conţinut pachet 48 Unit

583,00
693,77 499813

Adeziv EVA maro EVA brn 48x-KA 65
pentru KA 65, adeziv EVA neumplut – calitate perfectă a rosturilor în cazul decoraţiunilor maro, EVA adeziv 
universal cu punct ridicat de topire, domeniu de înmuiere ridicat la aproximativ 90°C, deci adecvat şi pentru 
utilizarea la articolele cu o rezistenţă mai mare la temperaturi de -10°C – +75°C, Baza chimică: adeziv, 
 răşină, Ø adeziv 63 mm, înălţime adeziv 26 mm, temperatura de prelucrare 190°C, rezistent la umezeală 
conform D1, conţinut pachet 48 Unit

583,00
693,77 200059

Adeziv EVA negru EVA blk 48x-KA 65
pentru KA 65, adeziv EVA neumplut – calitate perfectă a rosturilor în cazul decoraţiunilor negre, EVA adeziv 
universal cu punct ridicat de topire, domeniu de înmuiere ridicat la aproximativ 90°C, deci adecvat şi pentru 
utilizarea la articolele cu o rezistenţă mai mare la temperaturi de -10°C – +75°C, Baza chimică: adeziv, 
 răşină, Ø adeziv 63 mm, înălţime adeziv 26 mm, temperatura de prelucrare 190°C, rezistent la umezeală 
conform D1, conţinut pachet 48 Unit

583,00
693,77 200060

Adeziv PU natur PU nat 4x-KA 65
pentru KA 65, atenţie: după lucru utilizaţi agent de spălare pentru curăţare maşini (agent de spălare PU spm 
4x-KA 65, nr articol 200062), se poate depozita maxim 12 luni, adezivul are rezistenţă iniţială ridicată, elasti-
citate la rece remarcabilă şi stabilitate bună la solvenţi, nuanţă naturală, Adeziv PU ambalat în doze etanşe 
la aer de câte 200 g, Baza chimică: adeziv cu poliuretan, Atenţie! Adezivul cu poliuretan oferit aici conţine 
„o-(p-izocianatobenzil) fenilizocianat, difenilmetan-2,4’-diizocianat“, motiv pentru care adezivul este marcat 
cu propoziţia R40 „Suspect de acţiune cancerigenă“. Datorită ordonanţei de interdicţie a substanţelor chimice 
(ChemVerbotsV), suntem obligaţi să vă atenţionăm asupra substanţelor periculoase din adezivul nostru cu po-
liuretan N° 200056. Prin cumpărarea adezivului cu poliuretan confirmaţi că sunteţi major, că utilizaţi adezivul 
PU în mod corect şi protejaţi pielea, ochii şi mucoasele împotriva contactului direct cu acesta, de exemplu, 
utilizând ochelari de protecţie, un sistem de protecţie respiratorie/mască, mănuşi de unică folosinţă. Suntem 
instruiţi şi evaluaţi conform § 5 ChemVerbotsV, Ø adeziv 63 mm, înălţime adeziv 42 mm, temperatura de pre-
lucrare 140°C, stabilitate la temperatură -40°C – +140° C, domeniul de înmuiere 90°C, rezistent la umezeală 
conform D3/D4, conţinut pachet 4 Unit, masa 0,8 kg

321,00
381,99

401,25 / 1 kg
477,49 / 1 kg

200056

Agent de spălare PU spm 4x-KA 65
pentru KA 65, cartuş de spălare pentru maşină de aplicat cant CONTURO KA 65, după utilizarea adezivului PU 
natur, PU nat 4x-KA 65, este obligatorie utilizarea după prelucrarea adezivilor poliuretanici, pentru a preveni 
reacţiile chimice ale adeziv poliuretanic în maşină, se poate depozita maxim 12 luni, ambalat în doze de câte 
140 g, masa 0,56 kg, conţinut pachet 4 Unit

262,00
311,78

467,86 / 1 kg
556,75 / 1 kg

200062

Razuitor ZK HW 45/45
curata surplusul de material dupa taierea benzii de cant (cant din plastic) fara deterioararea suprafetei  
piesei de prelucrat, netezirea semnelor de impact lasate de freze in timpul procesului de frezare  
(razele R1, R1,5 si R2 mm), cote 45 x 45 mm, dimensiuni (L x l x H) 45 x 45 x 1,2 mm, raze 1/1,5/2 mm

293,00
348,67 499749

Set de frezare a muchiilor KB-KA 65  SYS3
pentru KA 65, cant de protectie, 20 x foi abrazive StickFix Granat 80 x 133 P320, rola aditionala  
de presarare, Dispozitiv de şlefuire HSK 80 x 133 H, ghilotina, razuitor, Talpă de protecţie împotriva 
 zgârieturilor cu 3 x straturi de pâslă, pâslă de lustruit, Pâslă de şlefuit StickFix S 800, agent de lustruire 
MPA 5010 OR,  Systainer  SYS3 M 337

2.237,00
2.662,03 576834

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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12 Agitare

Priza mobilă.
Noua  SYS-PowerStation.
Mai multe informaţii găsiţi  
la pagina 312.



267

12

268 270

271 273

Maşini pentru agitare 
 MX 1000,  MX 1200

Maşini pentru agitare 
 MX 1200/2,  MX 1600/2

Maşină pentru agitare DUO 
 MX 1600/2 DUO

Aspirator pentru maşini 
pentru agitare
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MX 1000 

MX 1200 

Masina pentru 
agitare

Masina pentru 
agitare

Maşina pentru agitare universală  
cu 1 treaptă şi 1.020 W pentru 
 aplicaţii de malaxare de până la 40 l.

Pachetul de forţă cu 1 treaptă de viteză 
şi puterea de 1.200 W este ideal pentru 
aplicaţii de malaxare de până la 60 l.

Agitare

Maşinile pentru agitare  Festool.

Cantităţile mari de praf rezultate la agitare sunt de domeniul trecutului: Cu maşinile pentru agitare 
MX în combinaţie cu aspiratorul MX amplasat la marginea găleţii, puteţi amesteca de acum fără 
producere de praf orice fel de material. Acest lucru este benefici nu doar pentru plămânii dum-
neavoastră, ci şi pentru spate. Datorită sistemului ErgoFix de reglare flexibilă pe înălţime, lucraţi 
stând în poziţie dreaptă, menajându-vă spatele. Motoarele puternice în combinaţie cu transmisia 
robustă asigură o forţă de acţionare maximă şi o durată de viaţă utilă îndelungată. Încă un avantaj: 
Şantierul dumneavoastră este curat şi după agitare.

Robust, ergonomic. Cu o aspirare perfectă.
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Indiferent dacă este vorba de murdărie grosieră, 
lovituri dure sau şocuri – agitatoarele mecanice  
rezistă la cele mai dure solicitări datorită sistemului 
de acţionare rezistent, protecţiei comutatorului  
şi muchiilor protejate cu cauciuc.

Adaptează simplu maşina pentru agitare la înălţimea proprie, cu sistemul 
patentat de reglare a înălţimii ErgoFix. Amestecă în poziţie obişnuită  
cu spatele drept pentru lucru relaxat şi fără efort.

Design extrem de robust

Ergonomie – amestecaţi din poziţie dreaptă

Maşini pentru agitare | Agitare

Aspirare eficientă chiar din primul moment al vărsării
Aspiratorul MX se fixează uşor la marginea găleţii de 
amestecare şi face să dispară praful în aspirator deja de 
la vărsarea materialului de amestecare. Nici la agitare nu 
mai trebuie să vă confruntaţi cu cantităţile mari de praf. 
După terminarea lucrului, şantierul dumneavoastră este 
curat, reducându-se timpul de curăţare suplimentar.

Fără praf chiar de la începerea procesului  
de agitare.
Aspiratorul MX.

Fără încărcare cu praf la încărcarea şi malaxarea materialelor sub 
formă de pulbere – aspiratorul MX se fixează simplu pe marginea 
găleţii şi asigură condiţiile necesare ca praful să ajungă în aspirator şi 
nu în plămânii dumneavoastră. Pentru un perimetru de lucru curat fără 
prelucrări ulterioare.

Disponibil ca accesoriu şi fără maşină pentru agitare:  
informaţii suplimentare sunt disponibile la pagina 273
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MX 1200/2 

MX 1600/2 

Extrem de puternic pentru medii dure industriale.
Maşinile pentru agitare puternice pentru  
cantităţi mari.
Indiferent dacă este vorba de murdărie grosieră, lovituri dure sau şocuri – agitatoarele mecanice 
 MX 1200/2 şi  MX 1600/2 rezistă la cele mai dure solicitări. Motoarele şi mai puternice şi transmisiile  
în 2 trepte cu cuplu puternic sunt ideale pentru aplicaţiile de malaxare mari şi grele: prima treaptă 
pentru materiale vâscoase şi grele, a doua treaptă pentru malaxarea uşoară şi rapidă a materialului  
de malaxare lichid.

Masina pentru 
agitare

Masina pentru 
agitare

Maşina noastră pentru agitare are un 
cuplu puternic, cu 2 trepte de viteză şi 
o putere de 1.500 W, fiind ideală pentru 
aplicaţii de malaxare de până la 90 l.

Maşina pentru agitare are un cuplu puternic,  
2 trepte de viteză şi o putere de 1.200 W, fiind 
ideală pentru aplicaţii de malaxare de până la 70 l.

Cadru tubular din oţel pentru 
robusteţe maximă şi mânere 
cauciucate, dispuse paralel, pentru 
ghidarea confortabilă şi uşoară 
a maşinii.

Totul sub control

Agitare



12

271

12

MX 1600/2 DUO

Mai rapid. Mai uşor. Mai intens.
Maşina pentru agitare cu două axuri.

Maşina pentru agitare DUO funcţionează cu doi arbori care se rotesc în sens contrar pentru o viteză  
cu 50% mai mare: cele două tije de malaxare angrenează şi accelerează astfel malaxarea materialului. 
Rezultate perfecte de malaxare cu un efort semnificativ mai redus pentru utilizator.

Masina pentru 
agitare

Maşina pentru agitare DUO, cu 2 trepte 
de viteză şi putere de 1.500 W, pentru 
o malaxare puternică chiar şi a mate-
rialului vâscos şi cu mai multe compo-
nente, în cantităţi de până la 90 l.

Lucrul cu DUO este şi mai con-
fortabil. Pentru că tijele de mala-
xare care funcţionează în sensuri 
contrare anulează reciproc cuplul 
de rotaţie. Ghidaţi aparatul, practic, 
fără cuplu prin material.

Sistemul  FastFix de schimbare rapidă permite 
desprinderea de la maşină a capătului paletei 
agitatoare şi înlocuirea rapidă şi fără chei 
a acesteia, curăţarea uşoară şi transportul  
cu economie de spaţiu.

Schimbări imediate fără chei

Lucru mai uşor

Maşini pentru agitare | Agitare
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Agitare

Vopsele

Vopsea emulsionata

Adeziv de tapet

Substante transparente de acoperire, 
lacuri, vopsele

Rasina epoxidica

Consistenta 
 materialului
lichid
Rezultatul in urma 
amestecarii
lichid

Filer

Compus de nivelare

Filer impermeabil

Bitum

Consistenta materialului
in stare de pudra/
vascos
Rezultatul in urma 
amestecarii
curgere libera

Mortar adeziv

Tencuiala gata preparata

Tencuiala

Adeziv cu ciment pentru faianta

Mortar pentru imbinari

Mortar

Rasina epoxidica cu cuart

Beton, sapa

Consistenta materialului
in stare de pudra/
vascos
Rezultatul in urma 
amestecarii
compact

RS
Amestecator in 

spirala cu 2 lame

HS3L Amestecator 
cu elice, cu 3 spirale 
cu sens antiorar de 

rotatie

CS
Amestecator model 

„whisk“

HS2
Amestecator cu 

elice, cu 2 spirale

HS3R Amestecator 
cu elice, cu 3 spirale 

cu sens orar  
de rotatie

Potrivit
Extrem de potrivit

Date tehnice  MX 1000  MX 1200  MX 1200/2  MX 1600/2  MX 1600/2 DUO

Putere consumată (W) 1.020 1.200 1.200 1.500 1.500

Transmisii/viteze 1 1 2 2 2

Viteză la mers în gol, treapta 1./2 (min⁻¹) 360 – 630/– 360 – 630/– 150 – 360/320 – 780 150 – 300/320 – 650 100 – 250/130 – 350

Adaptorul sculei M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix  FastFix

Ø gât de strângere (mm) 57 57 57 57 57

Ø max. colivie de agitare (mm) 120 140 140 160 140

Cantitate amestec (l) 40 60 70 90 90

Masa (kg) 4,6 4,6 6,3 6,7 8,1

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Maşini pentru agitare | Agitare

Aspiratorul MX – A
pentru toate maşinile pentru agitare MX şi aspiratoarele mobile CT/CTL/CTM, pentru lucrul cu producere 
scăzută de praf cu maşini pentru agitare, Ø racord aspirator 36 / 27 mm

257,00
305,83 576759

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Aspirare

Adaptor ErgoFix

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

 MX 1000 Toate variantele: Ergonomie – amesteci in timp ce stai drept., cheie fixa dubla, Colectorul MX – A  

 MX 1000 RE EF HS2
tija de amestecator, prindere HS 2 120x600 M14

1.326,00
1.577,94 575806

 MX 1000 RE EF HS3R
tija de amestecator, prindere HS 3 120x600 R M14

1.326,00
1.577,94 575807

 MX 1200 Toate variantele: Ergonomie – amesteci in timp ce stai drept., cheie fixa dubla, Colectorul MX – A  

 MX 1200 RE EF HS2
tija de amestecator, prindere HS 2 140x600 M14

1.847,00
2.197,93 575813

 MX 1200 RE EF HS3R
tija de amestecator, prindere HS 3 140x600 R M14

1.847,00
2.197,93 576743

 MX 1200/2  

 MX 1200/2 RE EF HS3R
tija de amestecator, prindere HS 3 140x600 R M14, Ergonomie – amesteci in timp ce stai drept.,  
cheie fixa dubla, Colectorul MX – A

2.260,00
2.689,40 575815

 MX 1600/2  

 MX 1600/2 RE EF HS3R
tija de amestecator, prindere HS 3 160x600 R M14, Ergonomie – amesteci in timp ce stai drept.,  
cheie fixa dubla, Colectorul MX – A

2.550,00
3.034,50 575818

 MX 1600/2 DUO  

 MX 1600/2 REQ DUO DOUBLE
1 pereche de tije de malaxare, HS 3 Double 140x600, Colectorul MX – A

3.514,00
4.181,66 575822

Adaptoare AD-EF-M14/80 ErgoFix
cu filet M14, pentru fixarea tijelor de amestecator  Festool cu M14 de amestecatoarele ErgoFix,  
lungimea cursei 80 mm

80,00
95,20 769091
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Maşină pentru agitare CS

Tije de amestecator Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Amestecator in spirala, cu 2 lame

Agitare

Amestecător cu spirală HS 3 L şi cu inel

Amestecator cu spirala
Toate variantele: lungime 600 mm

HS 3 120x600 L M14
pentru  MX 1000,  MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantitate de material 15 – 25 kg,  
diametru 120 mm

186,00
221,34 767921

HS 3 140x600 L M14
pentru  MX 1200,  MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, cantitate de material 25 – 40 kg, diametru 140 mm

208,00
247,52 768138

HS 3 160x600 L M14
pentru  MX 1600/2, MXP 1602, cantitate de material 30 – 60 kg, diametru 160 mm

237,00
282,03 768709

pentru materiale in stare fluida, vopsele de perete si emulsionate, pasta standard, compusi de etanseizare,  
acoperiri transparente, bitum, namol

pentru materiale in stare lichida, amestec subtire de tencuiala de gips, vopsea emulsionata, substante de acoperire  
transparente, vopsea de perete, compusi de protectie/etansare

pentru realizarea amestecurilor de umpluturi si omogenizarea cimentului, materiale izolante, adezivi, pentru amestecare  
fara aer (fara bule de aer)

Amestecatoare in spirala, cu 2 lame RS 2 120x600 M14
pentru  MX 1000,  MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantitate de material 20 – 40 kg,  
diametru 120 mm, lungime 600 mm

123,00
146,37 769021

Masina pentru agitare
Toate variantele: lungime 600 mm  

CS 120x600 M14
pentru  MX 1000,  MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantitate de material 10 – 15 kg,  
diametru 120 mm

160,00
190,40 769118

CS 140x600 M14
pentru  MX 1200,  MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, cantitate de material 20 – 40 kg, diametru 140 mm

181,00
215,39 769117

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Tije de amestecator Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Amestecator cu spirala

Amestecător cu spirală HS 3 R cu inel

Amestecator cu spirala
Toate variantele: lungime 600 mm

HS 3 120x600 R M14
pentru  MX 1000,  MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantitate de material 15 – 25 kg,  
diametru 120 mm

186,00
221,34 767887

HS 3 140x600 R M14
pentru  MX 1200,  MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, cantitate de material 25 – 40 kg, diametru 140 mm

208,00
247,52 768708

HS 3 160x600 R M14
pentru  MX 1600/2, MXP 1602, cantitate de material 30 – 60 kg, diametru 160 mm

237,00
282,03 768710

Tije de amestecator pentru  MX 1600/2 EQ DUO

Tija de amestecator HS 3 COMBI 140x600 FF
pentru  MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, pentru materiale in stare lichida si vascoasa, partea de jos  
a paletelor agitatoare impinge amestecul de jos in sus. Partea de sus a paletelor agitatoare impinge  
amestecul de sus in jos, cantitate de material 30 – 60 kg, diametru 140 mm, lungime 600 mm

757,00
900,83 768092

Tija de amestecator HS 3 DOUBLE 140x600 FF
pentru  MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, pentru materiale cu viscozitate mare sau grele, care necesita 
o amestecare in profunzime, doua tije de amestecator, fiecare cu trei palete spiral, cu rotatie in sens antiorar. 
Amestecul este pulverizat si batut., cantitate de material 30 – 60 kg, diametru 140 mm, lungime 600 mm

757,00
900,83 768800

pentru materiale dense cu vascozitate mare, mortar, beton, ciment si tencuiala cu var, liant de montaj, sapa, rasini epoxidice  
cu cuart, bitum, straturi groase de acoperire

pentru materiale in stare vascoasa, adeziv cu ciment pentru faianta, compusi de umplere, amestecuri pentru podele,  
tencuiala gata preparata, sapa, amestecuri de fileri

Accesorii de sistem | Agitare

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Amestecator cu spirala
Toate variantele: lungime 600 mm  

HS 2 120x600 M14
pentru  MX 1000,  MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantitate de material 15 – 20 kg,  
diametru 120 mm

144,00
171,36 769030

HS 2 140x600 M14
pentru  MX 1200,  MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, cantitate de material 20 – 40 kg, diametru 140 mm

155,00
184,45 769031

HS 2 160x600 M14
pentru  MX 1600/2, MXP 1602, cantitate de material 30 – 60 kg, diametru 160 mm

216,00
257,04 769032
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13 Pregătirea materialului  
de bază

Priza mobilă.
Noua  SYS-PowerStation.
Mai multe informaţii găsiţi  
la pagina 312.
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Polizoare de renovări 
RENOFIX

Perforator de tapet

Şlefuitor de renovări 
RENOFIX
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Turaţia optimizată pentru sculele diamantate de la RG 130 face posibilă îndepărtarea rapidă  
a betonului, şapei şi straturilor de acoperire de pe materialele de bază dure.

Îndepărtare a materialului şi avans de lucru rapid 
datorită motorului de 1.600 W.

Pregătirea materialului de bază

RENOFIX RG 130

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Talpa de ghidare GT-RG 130
pentru RG 130, RGP 130, face posibilă reglarea gradului de îndepărtare a materialului şi, ca urmare,  
îndepărtarea în straturi definite

192,00
228,48 769080

Perie inel BC-RG 130
pentru RG 130, RGP 130, perie incorporata, de schimb

130,00
154,70 769110

Piulita de strangere UF-DSC/DSG-AG M14
pentru disc Ø 115 – 230 mm, pentru DSC-AG 125/230 (începând cu anul de fabricaţie 03/2015)  
şi RG 130 (începând cu anul de fabricaţie 03/2015), flansa de prindere fata, pentru prinderea discurilor  
de slefuit/polizat, adaptor M14

45,00
53,55 200241

Cheie de piulite KF-AG
pentru DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, pentru flansa

37,00
44,03 769040

Şlefuirea podelelor până la perete – sănătos pentru 
dumneavoastră, curat pentru clienţii dumneavoastră.

Şlefuitor de renovare

Şlefuitorul pentru renovări.

Date tehnice RG 130

Putere consumată (W) 1.600

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 3.000 – 7.700

Ø sculă (mm) 130

Adaptorul sculei D25/M14

Ø racord aspirator (mm) 36

Masa (kg) 3,8

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Toate variantele: maner frontal, set de flanse, cheie de piuliţe KF-AG,  
sistem de fixare cu scai KV-215 (pachet cu 5 buc.),  Systainer³  SYS3 L 237

RG 130 E-Plus 3.576,00
4.255,44  576393

RG 130 E-Set DIA HD
disc diamantat DIA HARD-D130

4.653,00
5.537,07  576395

RG 130 E-Set DIA ABR
disc diamantat DIA ABRASIVE-D130

4.653,00
5.537,07  576396

RG 130 E-Set DIA TH
disc diamantat DIA THERMO-D130

5.011,00
5.963,09  576399

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration



13

279

13

Discuri diamantate 
interschimbabile.
Lucru adaptat întotdeauna 
la structura materialului.

Indiferent dacă este vorba de beton, şapă, vopsea, adeziv sau alte  straturi 
de acoperire: discurile diamantate DIA HARD, ABRASIVE, STONE, 
 THERMO şi PAINT rezolvă totul. Şi se înlocuiesc din câteva manevre.

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 282

Nivel redus de praf: Un lucru bun pentru sănătatea dumneavoastră. 
Şi pentru clienţii dumneavoastră.
În combinaţie cu aspiratorul mobil CTM 36 AC RENOFIX şi separa-
torul preliminar  CT-VA, şlefuitorul pentru renovări RENOFIX RG 130 
obţine rezultate de aspirare excelente şi asigură lucrul cu produce-
re scăzută de praf. Clienţii dumneavoastră vor fi încântaţi de mediul 
de lucru curat.

Şlefuirea podelelor până la perete
Peria segmentată rabatabilă face posibilă îndepărtarea resturilor 
de adeziv de pe plăcile ceramice şi parchet direct până la perete. 
Datorită discului diamantat deplasat cu 0,5 mm spre înapoi, pere-
tele nu mai poate fi deteriorat.

Ghidaj optim – îndepărtare precisă 
a materialului
Talpa de ghidare face posibil un 
ghidaj fără riscuri al şlefuitorului 
de renovare. În plus se poate regla 
variabil înălţimea stratului de 
material îndepărtat pentru ca să 
îndepărtaţi strict atât material cât 
este necesar.

Îndepărtare puternică a materialului
Şlefuitorul pentru renovări RENOFIX RG 130 se 
impune printr-o îndepărtare mare a materia-
lului – pentru o pregătire perfectă a substratu-
lui şi asigurarea unui rezultat impecabil.

Şlefuitor de renovări | Pregătirea materialului de bază
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Soluţia optimă de îndepărtare a materialului  
la renovare şi reabilitare.
Polizoarele de renovări RENOFIX.

Polizorul de renovari Polizorul de renovari

Unul pentru toţi. Polizorul de renovări RENOFIX RG 80 
este o maşină cu potenţial multiplu pentru suprafeţe 
mici până la medii.

Polizorul de renovări RG 150 garantează un avans 
rapid pe suprafeţele mari datorită diametrului de 
150 mm al sculei şi gamei vaste de accesorii.

Pregătirea materialului de bază

Lucru mai rapid cu blocul electronic puternic pentru turaţie constantă. Cu polizoarele de renovări 
 RENOFIX se pot îndepărta atât materialele dure, cât şi cele moi datorită gamei vaste de accesorii.

RENOFIX RG 80 RENOFIX RG 150

Date tehnice RG 80 RG 150

Putere consumată (W) 1.100 1.600

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 2.000 – 5.900 1.000 – 2.200

Ø sculă (mm) 80 150

Adaptorul sculei 2 x M5 D14/M8

Ø racord aspirator (mm) 36 36

Masa (kg) 3,5 6,2

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Pentru lucrul precis, cu producere scăzută de 
praf pe substraturi poroase, hotărâtoare este 
turaţia adaptată la material. De aceea, turaţia 
la polizoarele de renovări RENOFIX poate fi 
reglată electronic.

Carcasa zveltă a motorului, mânerul suplimentar, ca-
lota mânerului deasupra carcasei transmisiei şi ţeava 
de aspirare stabilă a modelului RG 80 oferă posibilităţi 
individuale de manevrare – pentru poziţii confortabile 
ale mânerului în orice situaţie de lucru.

Lucru adaptat la structura materialului

Compact, manevrabil, ergonomic

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Ghidaj de podea BG-RG 150
pentru RG 150, RGP 150, pentru ghidarea usoara a polizorului unghiular, de renovari RENOFIX RG 150  
pe suprafete mari

2.046,00
2.434,74 769109

Balansier BR-RG 150
pentru RG 150, RGP 150, pentru fixarea si ghidarea simpla a polizorului unghiular, de renovari  
RENOFIX RG 150 E pe perete, sarcină max. 8 kg, lungime 2,5 m

1.167,00
1.388,73 769121

Perie inel BC-RG 150
pentru RG 150, RGP 150, perie incorporata, de schimb

109,00
129,71 769123

Capete de frezare
de la pagina 282

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

RG 80 Toate variantele: aparatoare de aspirare, maner auxiliar VIBRASTOP, cheie hexagonală tubulară 4, 
 Systainer  SYS 3 TL  

RG 80 E-Plus 3.366,00
4.005,54 768016

RG 80 E-Set SZ
cap de scule SZ-RG 80

4.158,00
4.948,02 768966

RG 150 Toate variantele: extractor, cheie tubulara SW 10/13,  Systainer  SYS 5 TL  

RG 150 E-Plus 4.805,00
5.717,95 768019

RG 150 E-Set SZ
cap de scule SZ-RG 150

6.906,00
8.218,14 768984

RG 150 E-Set DIA HD
cap de scule DIA HARD-RG 150

7.219,00
8.590,61 768985

RG 150 E-Set DIA ABR
cap de scule DIA ABRASIVE-RG 150

7.219,00
8.590,61 768986

Polizoare de renovări | Pregătirea materialului de bază

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Pregătirea materialului de bază

RG 130: discuri diamantate Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Disc de diamant
Toate variantele: pentru RG 130, RGP 130, AGP 125, diametru 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm

DIA HARD-D130 PREMIUM
pentru beton intarit, vechi, indepartarea rasinilor epoxidice de pe suprafete solide sau lacuri/vopsele  
de pe beton, suprafaţă activă 3.000 mm², înălţime segment 7 mm

1.078,00
1.282,82 768017

DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM
pentru materiale cu continut de nisip, sapa, beton proaspat, adeziv pe sapa, caramida silico-calcaroasa  
si beton celular, suprafaţă activă 3.460 mm², înălţime segment 7 mm

1.078,00
1.282,82 768018

DIA STONE-D130 PREMIUM
pentru materiale foarte dure şi beton dur (mai dur de B 35), suprafaţă activă 2.560 mm², înălţime segment 7 mm

1.078,00
1.282,82 769166

DIA THERMO-D130 PREMIUM
pentru îndepărtarea materialelor termoelastice, înălţime segment 3 mm

1.436,00
1.708,84 768023

DIA PAINT-D130 PREMIUM
pentru îndepărtarea straturilor groase de vopsea şi lac de la nivelul lemnului, înălţime segment 2 mm

1.436,00
1.708,84 204176

DIA HARD-D130-ST
pentru beton intarit, vechi, indepartarea rasinilor epoxidice de pe suprafete solide sau lacuri/vopsele  
de pe beton, suprafaţă activă 2.300 mm², înălţime segment 5 mm

541,00
643,79 499972

DIA ABRASIVE-D130-ST
pentru materiale cu continut de nisip, sapa, beton proaspat, adeziv pe sapa, caramida silico-calcaroasa  
si beton celular, suprafaţă activă 2.300 mm², înălţime segment 5 mm

541,00
643,79 499973

RG 80: capete de scule, freze disc, discuri de slefuire/polizare Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Capul masinii/de prindere scule
Toate variantele: pentru RG 80, RGP 80, diametru 80 mm  

SZ-RG 80
pentru tencuiala dura, reziduri de adeziv si tencuiala din rasini sintetice, 12 freze disc din carburi,  
cu „dinti ascutiti“

792,00
942,48 767982

FZ-RG 80
pentru tencuiala moale, beton proaspat, reziduri de adeziv si straturi de protectie, 12 freze disc din carburi, 
cu „dinti ascutiti“

792,00
942,48 769131

HW COARSE-RG 80
pentru straturi elastice de acoperire, adeziv pe tencuiala moale, tencuiala si var pe grinzi, straturi groase  
si vechi de vopsea si slefuire bruta GRP (polipropilena armata cu fibra de sticla), cap de scule cu disc  
cu carburi de wolfram, Grosier

703,00
836,57 769056

DIA HARD-RG 80
pentru beton intarit, vechi, indepartarea rasinilor epoxidice de pe suprafete solide sau lacuri/vopsele  
de pe beton, cap de scule segmente diamantate dure, suprafaţă activă 1.385 mm², înălţime segment 6 mm

1.170,00
1.392,30 767983

DIA ABRASIVE-RG 80
pentru materiale cu continut de nisip, sapa, beton proaspat, adeziv pe sapa, caramida silico-calcaroasa si be-
ton celular, cap de scule cu sgmente diamantate abrazive, suprafaţă activă 1.385 mm², înălţime segment 6 mm

1.170,00
1.392,30 767984

Disc de diamant
Toate variantele: diametru 80 mm, suprafaţă activă 1.385 mm², înălţime segment 6 mm  

DIA HARD-D80
disc de schimb pentru capul de scule DIA HARD-RG 80

908,00
1.080,52 769054

DIA ABRASIVE-D80
Disc de schimb pentru capul de scule DIA ABRASIVE-RG 80

908,00
1.080,52 769055

Freza disc
Toate variantele: set complet cu distanţier şi elemente de prindere  

HW-SZ 12
12 capete de freza disc din carburi, cu „dinti ascutiti“, capete de schimb pentru SZ-RG 80

600,00
714,00 769132

HW-FZ 12
12 freze disc acoperite cu strat de carburi, cu „dinti plati“, capete de schimb pentru FZ-RG 80

600,00
714,00 769133

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.



13

283

13

RG 150: capete de scule, discuri de frezare, discuri de slefuire/polizare Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Capul masinii/de prindere scule
Toate variantele: pentru RG 150, RGP 150, diametru 150 mm

SZ-RG 150
pentru tencuiala dura, reziduri de adeziv si tencuiala din rasini sintetice, Cap de lucru cu 35 de rotite  
carbid „Shpitz“ Diametru

2.102,00
2.501,38 768020

FZ-RG 150
pentru tencuiala moale, beton proaspat, reziduri de adeziv si straturi de protectie, cap de scule cu 35  
freze disc cu carburi cu „dinti plati“

1.901,00
2.262,19 769105

DIA HARD-RG 150
pentru beton intarit, vechi, indepartarea rasinilor epoxidice de pe suprafete solide sau lacuri/vopsele  
de pe beton, cap de scule segmente diamantate dure, suprafaţă activă 3.660 mm², înălţime segment 11 mm

2.415,00
2.873,85 768021

DIA ABRASIVE-RG 150
pentru materiale cu continut de nisip, sapa, beton proaspat, adeziv pe sapa, caramida silico-calcaroasa  
si beton celular, cap de scule cu sgmente diamantate abrazive, suprafaţă activă 3.660 mm², înălţime  
segment 11 mm

2.415,00
2.873,85 768022

DIA THERMO-RG 150
pentru materiale termoelastice pe beton, sapa, etc., cap de scule cu disc diamantat THERMO,  
înălţime segment 3 mm

3.066,00
3.648,54 769083

Disc de diamant
Toate variantele: diametru 150 mm

DIA HARD-D150
disc de schimb pentru capul de scule DIA HARD-D150, suprafaţă activă 3.660 mm², înălţime segment 11 mm

1.945,00
2.314,55 769069

DIA ABRASIVE-D150
disc de schimb pentru capul de scule DIA ABRASIVE-D150, suprafaţă activă 3.660 mm²,  
înălţime segment 11 mm

1.945,00
2.314,55 769070

DIA THERMO-D150
disc de schimb pentru capul de scule DIA THERMO-D150, înălţime segment 3 mm

2.597,00
3.090,43 769085

Freza disc
Toate variantele: set complet cu bucse de rulare

HW-SZ 35
35 freze disc din carburi cu „dinti ascutiti“, capete de schimb pentru SZ-RG 150

1.451,00
1.726,69 769050

HW-FZ 35
35 freze disc acoperite cu strat de carburi, cu „dinti plati“, capete de schimb pentru FZ-RG 150

1.238,00
1.473,22 769051

Principiu cu efect complet nou. Valţurile care se rotesc cu viteze diferite 
creează deschizături în formă de pâlnie, care permit curgerea optimă 
a apei în spatele tapetului şi, implicit, pătrunderea apei în tapet.

Perforator de tapet
TP 220 

Datorită reglajului pe adâncime, adâncimea de penetrare a valţurilor  
în tapet poate fi reglată cu precizie – acest lucru protejează peretele 
împotriva deteriorărilor.

Protejează substratul

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

TP 220
husa de protectie, maner telescopic

858,00
1.021,02  495747

Cilindru de schimb EW-TP 220
pentru TP 220, 2 x role

227,00
270,13 496111

Date tehnice TP 220

Lungime bară telescopică (mm) 900 – 1.300

Reglajul max. pe adâncime (mm) 3,5

Diametru de tăiere (mm) 45

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 168 x 224 x 52

Masa (kg) 1,5

Discuri diamantate şi freze | Pregătirea materialului de bază

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.
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Polizor unghiular  
cu acumulator

Sisteme de tăiere portabile,  
cu disc diamantat

Sistem de tăiere  
cu disc diamantat
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Date tehnice AGC 18

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 4.500 – 8.500

Ø disc (mm) 125

Filet elicoidal/Flanşă M14

Capacitate acumulator (Ah) 5,2

Masa cu acumulator (kg) 2,7

Soluţia robustă la debitare şi şlefuire.

Motorul  EC-TEC fără perii, capsulat şi blocul electronic turnat 
sunt protejate în siguranţă împotriva prafului.

AGC 18

Polizorul unghiular cu acumulator.

Polizorul unghiular puternic, cu acumulator AGC 18, este rezistent la praf şi deosebit de durabil 
 datorită motorului  EC-TEC fără perii capsulat şi blocului electronic protejat. Turaţia reglabilă progresiv 
de la 4.500 până la 8.500 rot/min asigură debitarea şi şlefuirea adaptată la structura materialului.

Polizor unghiular  
cu acumulator

Taiere

*  Figura nu corespunde pachetului de livrare.  
Capota de protecţie şi discul abraziv de tăiere  
nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Motor  EC-TEC  
fără perii

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth® sunt disponibile la pagina 29



14

287

14

Designul este configurat constructiv consecvent pe manevrabilitate  
optimă la debitare. Pentru o funcţionare foarte constantă şi vibraţii  
reduse, motorul şi carcasa sunt decuplate între ele.

Convingător ergonomic

Inclusiv protecţia muncii

Polizor unghiular cu acumulatori | Tăiere

Lucrul fără riscuri este asigurat de pornirea progresivă,  
dispozitivul de protecţie electronic la suprasarcină, frâna  
de motor şi protecţia împotriva repornirii.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

AGC 18 Toate variantele: capotă de protecţie SH-AGC 18, maner auxiliar VIBRASTOP, piuliţă de strângere rapidă 
QNR-AGC 18, flanşă BF-AGC 18, cheie de piuliţe KF-AGC 18,  Systainer  SYS3 M 187  

AGC 18-125 EB-Basic
fara acumulator, fara incarcator

1.587,00
1.888,53 576825

AGC 18-125 5,2 EBI-Plus
2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6

2.907,00
3.459,33 577241

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Capotă de protectie SH-AGC 18-125
pentru AGC 18, pentru operaţii de şlefuire cu discuri de şlefuit tip evantai şi de degroşare, Ø disc 125 mm

46,00
54,74 203384

Capotă de protecţie TSH-AGC 18-125
pentru AGC 18, pentru lucrări sigure cu discuri abrazive de tăiere din materiale abrazive legate,  
Ø disc 125 mm

149,00
177,31 203378

Apărătoare pentru mâini HS-AGC 18
pentru AGC 18, pentru lucrări sigure cu periile de sârmă

54,00
64,26 205193

Maner auxiliar AH-M8 VIBRASTOP
pentru AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, adaptor M8

63,00
74,97 769620

Piuliţă de strângere rapid QRN-AGC 18 M14
pentru Ø disc 115 – 125 mm, pentru AGC 18, flansa de prindere fata, fixare fără scule a sculelor de şlefuit, 
adaptor M14

133,00
158,27 204927

Flansa BF-AGC M14
pentru AGC 18, pentru filet elicoidal M14, flansa de prindere spate, pentru fixarea sculelor de şlefuit,  
Ø adaptor 22,23 mm

41,00
48,79 204119

Cheie de piulite KF-AGC 18
pentru AGC 18, pentru flansa

66,00
78,54 204929

Tehnologie pentru acumulatori şi de încărcare
de la pagina 28  
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Sistem de tăiere portabil,  
cu disc diamantat

Sistem de tăiere portabil, 
cu acumulatori

Cu economie de timp datorită acumulatorului 
 Bluetooth®, care porneşte automat un aspirator mobil 
la conectarea sculei.

Tăieri exacte şi fără praf – şi cu acumulatori.
Sistemele de tăiere portabile, cu disc diamantat.

Pentru un mediu de lucru sănătos, apărătoarea de aspirare de la sistemele de tăiere portabile 
transportă peste 95% din praf direct la aspiratorul mobil – ideal pentru lucrările de tăiere cu 
producere scăzută de praf a materialelor minerale în spaţii interioare. Designul deschis face 
posibilă vizibilitatea completă asupra interfeţei – pentru orientare uşoară la trasaj.

DSC-AG 125 FH DSC-AGC 18 FH

Taiere

Date tehnice DSC-AG 125 FH

Putere consumată (W) 1.400

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 3.500 – 11.000

Ø disc (mm) 125

Distanţă lateral (mm) 23

Distanţă faţă (mm) 16

Adâncime de tăiere (mm) 27

Filet elicoidal/Flanşă M14

Ø racord aspirator (mm) 36/27

Masă capotă/sistem (kg) 0,6/2,9

Combinaţia reuşită între un polizor unghiular precis, 
manevrabil şi aspirarea eficientă a prafului  
cu o adâncime de tăiere până la 27 mm.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Mai multe informaţii privind sistemul de pornire automată  Bluetooth® sunt disponibile la pagina 29

Date tehnice DSC-AGC 18 FH

Tensiunea acumulatorului (V) 18

Capacitate acumulator (Ah) 5,2

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 4.500 – 8.500

Ø disc (mm) 125

Distanţă lateral (mm) 23

Distanţă faţă (mm) 16

Adâncime de tăiere (mm) 27

Filet elicoidal/Flanşă M14

Ø racord aspirator (mm) 36/27

Masa cu acumulator (kg) 3,2

Motor  EC-TEC  
fără perii
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Apărătoarea de aspirare permite vizibilitate 
completă asupra interfeţei şi poate fi totodată 
deschisă pentru lucrări în apropierea marginilor.

Cu o adâncime de tăiere de 27 mm este ideal pentru 
tăierea la dimensiune a materialelor din plăci minerale 
precum plăci ceramice şi piatră naturală.

Sisteme de debitare | Taiere

Retezare pur şi simplu fără praf

Tăieri pe dimensiune libere, precise

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Maner auxiliar AH-M8 VIBRASTOP
pentru AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, adaptor M8

63,00
74,97 769620

Placa TP-DSC-AG 125 FH
pentru DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, DSC-AGC 18 FH, protejează suprafaţa în lucrările  
de debitare faţă de eventualele urme de abraziune, pentru fixare pe masa de ghidare a calotei de aspirare, 
dimensiuni (L x l x H) 195 x 103 x 14 mm

78,00
92,82 200002

Piulita de strangere
Toate variantele: pentru disc Ø 115 – 230 mm, flansa de prindere fata, pentru prinderea discurilor  
de slefuit/polizat, adaptor M14

 

UF-AG M14
pentru DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (până la anul de fabricaţie 02/2015) şi RG 130  
(până la anul de fabricaţie 02/2015)

45,00
53,55 769018

UF-DSC/DSG-AG M14
pentru DSC-AG 125/230 (începând cu anul de fabricaţie 03/2015) şi RG 130  
(începând cu anul de fabricaţie 03/2015)

45,00
53,55 200241

Flansa
Toate variantele: flansa de prindere spate, pentru prinderea discurilor de slefuit/polizat,  
Ø adaptor 22,23 mm

 

BF-AG 22,2
pentru disc Ø 115 – 230 mm, pentru sistemul de taiat cu diamant DSC-AG 125/230

29,00
34,51 767973

BF-DSC-AGC M14
pentru DSC-AGC 18 FH, pentru filet elicoidal M14

41,00
48,79 204121

Cheie de piulite KF-AG
pentru DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, pentru flansa

37,00
44,03 769040

Tehnologie pentru acumulatori şi de încărcare
de la pagina 28

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

DSC-AG 125 FH  

DSC-AG 125 FH-Plus
calotă de aspirare DCC-AG 125 FH, disc de tăiere diamantat ALL-D125 Premium, placa mesei  
TP-DSC-AG 125 FH, maner auxiliar VIBRASTOP,  Systainer  SYS 3 TL

1.597,00
1.900,43 769954

DSC-AGC 18 FH  

DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic
fara acumulator, fara incarcator, aparatoare de aspirare, disc de tăiere diamantat ALL-D125 Premium,  
placa mesei TP-DSC-AG 125 FH, maner auxiliar VIBRASTOP, piuliţă de strângere UF-AG M14,  
flanşă BF-DSC-AGC M14, cheie de piuliţe KF-AG,  Systainer  SYS3 M 187

2.158,00
2.568,02 576829

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Debitare precisă fără praf.
Sistemul de tăiere cu disc diamantat.

Timpurile în care lucrările de debitare şi şlefuire erau legate de o mare încărcare cu praf au devenit 
istorie. Praful nociv este aspirat în mod fiabil, sănătatea utilizatorului este protejată şi este posibilă 
vizibilitatea liberă asupra piesei. În combinaţie cu accesoriile concepute special şi cu materialele  
consumabile, apare astfel soluţia optimă pentru un lucru eficient, curat şi precis.

Sistem de tăiere  
cu disc diamantat

Pentru lucru curat şi precis la adâncimi  
de tăiere de până la 27 mm.

Taiere

DSC-AG 125 

Date tehnice DSC-AG 125

Putere consumată (W) 1.400

Turaţia de mers în gol (min⁻¹) 3.500 – 11.000

Ø disc (mm) 125

Distanţă lateral (mm) 32

Distanţă faţă (mm) 78

Adâncime de tăiere fără/cu şină de ghidare (mm) 27/23

Ø racord aspirator (mm) 36/27

Masă capotă/sistem (kg) 2,2/4,1

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Funcţia integrată de intrare directă în material  
face posibil începutul tăierii în orice loc în material.  
Penetraţi simplu în locul deteriorat şi tăiaţi cu 
 adâncimea de tăiere selectată în prealabil.

Penetrare simplă

Tăiere şi mai exactă

Sistem de tăiere cu disc diamantat | Tăiere

Sistemul de tăiere DSC-AG 125 poate fi utilizat pe şina de ghidare  Festool  
şi permite, astfel, aplicaţii de lucru noi. Astfel, tăierea exactă pe dimensiune 
a materialelor de orice dimensiune se realizează cu uşurinţă.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

DSC-AG 125 Toate variantele: aparatoare de aspirare DCC-AG 125, disc de tăiere diamantat ALL-D125 Premium, 
 Systainer  SYS 4 TL  

DSC-AG 125 Plus 1.796,00
2.137,24 767996

DSC-AG 125 Plus-FS
sina de ghidare FS 800/2

2.119,00
2.521,61 768993

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Maner auxiliar AH-M8 VIBRASTOP
pentru AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, adaptor M8

63,00
74,97 769620

Piulita de strangere
Toate variantele: pentru disc Ø 115 – 230 mm, flansa de prindere fata, pentru prinderea discurilor  
de slefuit/polizat, adaptor M14

 

UF-AG M14
pentru DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (până la anul de fabricaţie 02/2015) şi RG 130  
(până la anul de fabricaţie 02/2015)

45,00
53,55 769018

UF-DSC/DSG-AG M14
pentru DSC-AG 125/230 (începând cu anul de fabricaţie 03/2015) şi RG 130  
(începând cu anul de fabricaţie 03/2015)

45,00
53,55 200241

Flansa BF-AG 22,2
pentru sistemul de taiat cu diamant DSC-AG 125/230, pentru disc Ø 115 – 230 mm, flansa de prindere spate, 
pentru prinderea discurilor de slefuit/polizat, Ø adaptor 22,23 mm

29,00
34,51 767973

Cheie de piulite KF-AG
pentru DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, pentru flansa

37,00
44,03 769040

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Taiere

Discuri de tăiere Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Disc abraziv de tăiere
Toate variantele: pentru AGC 18, pentru debitarea oţelului şi oţelului inoxidabil, conţinut pachet 10 Unit, 
Ø orificiu 22,23 mm, lăţime de tăiere 1 mm

 

WS D 125/10
diametru 125 mm

191,00
227,29 204902

WS D 115/10
diametru 115 mm

169,00
201,11 204903

Disc de tăiere diamantat
Toate variantele: înălţime segment 10 mm, Ø orificiu 22,23 mm, diametru 125 mm  

ALL-D 125 PREMIUM
pentru AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, gama universala de aplicatii,  
lăţime de tăiere 2 mm

387,00
460,53 769154

C-D 125 PREMIUM
pentru AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, pentru beton, lăţime de tăiere 2,2 mm

452,00
537,88 769158

MJ-D125 PREMIUM
pentru DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, pentru curatarea mortarului din imbinari., lăţime de tăiere 6,5 mm

518,00
616,42 769087

TL-D125 PREMIUM
pentru AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, optime pentru tăierea de plăci ceramice,  
ţiglă şi ţiglă din beton, lăţime de tăiere 1,2 mm

257,00
305,83 769162

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Accesorii de sistem | Debitare

Putere înaltă:
 SYS-PowerStation.

 SYS-PowerStation reprezintă priza de alimentare electrică mobilă. 
Având o putere permanentă de 3.680 W şi o putere pe termen 
scurt de 11.000 W, aceasta alimentează constant şi fără pierderi 
de putere toate sculele racordate la reţea – indiferent dacă este 
vorba de sisteme de decupare sau chiar aspiratoare, ferăstraie 
mari şi ciocane rotopercutoare!

Mai multe informaţii găsiţi la pagina 312

NOU

Aparatori de aspirare Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Accesoriu de aspirare DCC-AG 125 FH
pentru DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH şi AG 125, pentru un lucru cu producere scăzută de praf,  
cu polizorul unghiular, cheie hexagonala tubulara, diametru 125 mm, Ø racord aspirator 36/27 mm,  
masa 0,6 kg

528,00
628,32 769953

Accesoriu de aspirare DCC-AG 125
pentru AG 125, AGP 125-12/14, pentru reducerea prafului, cheie hexagonala tubulara, cheie de piuliţe KF-AG, 
flansa de prindere, diametru 125 mm, masa 2,2 kg, Ø racord aspirator 36/27 mm

884,00
1.051,96 769075

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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296

296

296 Lampa de lucru   
SYSLITE KAL II

Proiector   
SYSLITE DUO

Lampă de evidenţiere 
 SYSLITE STL 450
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Iluminare

Cu lumina potrivită pentru fiecare situaţie.

Proiector pentru construcţiiLampa de lucru

Lampă de evidenţiere

Iluminare pe suprafaţă mare (cu alimentare de la reţea) a unor spaţii 
întregi cu o calitate comparabilă cu lumina naturală. Şi utilizabilă cu  
flexibilitate maximă: vertical pe stativul  Festool sau arbitrar, pe cârlig  
cu posibilitate de agăţare pe partea posterioară.

Transformă suprafeţele întunecate în suprafeţe 
de lucru, iar acest lucru se realizează foarte 
variabil: se poate folosi aşezat sau suspendat  
în 5 poziţii şi cu diferite surse de energie  
(acumulator intern, pachet de acumulatori, 
cablu de reţea, cablu de încărcare auto).

Lampa de evidenţiere focalizează în mod optim lumi-
na, fiind astfel ideală pentru controlul suprafeţelor 
pe parcursul prelucrării. Variabilă pe înălţime şi cu 
posibilitate de înclinare cu un stativ potrivit, precum  
şi cu cablu lung pentru un domeniu mare de utilizare.

Fie că este vorba despre proiectorul pentru construcţii  SYSLITE DUO, de lampa de lucru  SYSLITE 
KAL sau de lampa de control pentru suprafeţe  SYSLITE STL 450, toate au rolul de a vă uşura munca. 
 Printr-o iluminare remarcabilă în orice situaţie – de la suprafeţe mici până la incinte întregi.  
Deoarece iluminarea de înaltă calitate este condiţia necesară pentru un lucru bun.

Totul este la vedere. Precizie în timpul lucrului.

  SYSLITE DUO  SYSLITE KAL II

SYSLITESTL 450
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Iluminare

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Cap sferic magnetic MA KAL
pentru cleme – sina de ghidare  Festool, capul sferic se poate roti 360°, pentru pozitionare flexibila a lampilor 
de lucru  SYSLITE KAL SI KAL II, talpa pentru stativ extern, forţă magnetică de reţinere 16 kg

268,00
318,92 499814

StativSTDUO200
pentru  SYSLITE DUO, reglabilă pe înălţime progresiv cu 2 extrageri de la 150 până la 200 cm, se poate 
 depozita într-un spaţiu restrâns şi, cu numai 5,6 kg, uşor de transportat

746,00
887,74 200038

AdaptoareAD-STDUO200
pentru lampa de evidenţiere  SYSLITE STL 450, pentru fixarea pe stativul ST DUO 200, masa 1,1 kg

417,00
496,23 201936

Geanta/sac/husa ST-BAG
pentru stativul ST DUO 200, lampa de evidenţiere STL 450 şi adaptorul AD-ST DUO 200, geantă de transport 
cu curea de umăr şi mâner, pentru păstrarea şi transportul fără probleme al stativului pentru  SYSLITE DUO  
şi lămpii de evidenţiere  SYSLITE STL, cu buzunare laterale practice pentru alte accesorii de sistem

368,00
437,92 203639

Tehnologiepentruacumulatorişideîncărcare
de la pagina 28

Date tehnice KAL II DUO STL450

Valoarea lumenilor, treapta 1/2 (lm) 310/769 8.000/– 1.200/–

Corp de iluminat (W) 18 112 18

Culoarea luminii (K) – 5.000 5.000

Durată iluminare (acumulator intern) treapta 1/2 (min) 290/120 – –

Funcţionare cu acumulatori  Festool (V) 10,8 – 18 – –

Clasa de protecţie a carcasei IP 2X IP 55 IP 55

Lungime cablu (m) – 4,8 5

Dimensiunea filetului stativului (") 1/4 – –

Masa (fără pachet de acumulatori) (kg) 0,7 – –

Masa (kg) – 3,5 1,5

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
seaplicăTVA. | TVA inclus.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

KAL II Toate variantele: acumulatorintegratLi-Ion7,2 V,adaptorpentruincarcatordemasina,adaptorpentru
încărcător230 V,geantadetransport  

KAL II 908,00
1.080,52 500721

KAL II-Set
cap sferic magnetic cu disc plat

1.077,00
1.281,63 499815

DUO  

DUO 1.536,00
1.827,84 200164

DUO-Plus
 Systainer  SYS3 M 237

1.694,00
2.015,86 576406

DUO-Set
stativ ST DUO 200,  Systainer  SYS3 M 237

2.439,00
2.902,41 576402

STL450 Toate variantele: geantă  

STL450 1.505,00
1.790,95 201937

STL450-Set
adaptor AD-ST DUO 200, stativ ST DUO 200

2.667,00
3.173,73 202911
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309

303 304 306

306 307 307

308 308 308

308 309 Distribuitor electric 
 SYS-PowerHub

 SYS-StorageBox  Systainer-Port

Utilizare- cutie 
 Systainer

Organizer Systainer 

  SYS-Combi

cutie  Systainer cu capac 
pentru compartimente

 SORTAINER

Sertar detaşabil   
Systainer

Mijloc de transport

ToolBox
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Systainer³conectează
atelierulşişantierul.

Noua generaţie  Systainer³ facilitează mobilitatea mai 
mult decât oricând.  Festool, TANOS şi bott au dezvoltat în 
cooperare un sistem de mobilitate, care aduc mai aproa-
pe unul de altul atelierul şi şantierul. Datorită integrării 
perfecte în dispozitivul autovehiculului bott vario3, ordinea 
obişnuită de la  Systainer şi manevrarea simplă îşi găsesc 
locul şi în autovehiculul dumneavoastră.

 Systainer
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- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
-  - - -

- - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - - - -

71

89

112

137

142

187

237

337

437

  SYS-MINI   SYS3 M   SYS3 L   SYS3 XXL   SYS3 ORG M   SYS3 ORG L   SYS3 TB M   SYS3 TB L

265 x 171 396 x 296 508 x 296 792 x 296 396 x 296 508 x 296 396 x 296 508 x 296

Conectaresigură
Toate  Systainer³ pot fi cuplate între ele,  
precum şi intergeneraţional.

Combinătreifuncţii
Elementul central de operare al  Systainer face posibilă 
închiderea, deschiderea şi cuplarea printr-o singură 
rotaţie.  Systainer poate fi deschis întotdeauna chiar  
şi fără decuplare.

Înălţimidisponibilealesistemului
(mm)

Systainer T-LOC

Systainer³Organizer

Systainer³ToolBox

 Systainer³

 Systainer³ Systainer³Organizer

Systainer³ToolBox Systainer 
T-LOC

Suprafaţă  
de bază

Suprafaţă  
de bază

Suprafaţă  
de bază

Suprafaţă  
e bază

Suprafaţă  
de bază

Suprafaţă  
de bază

Suprafaţă  
de bază

Suprafaţă  
de bază

 Systainer
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Pur şi simplu mai îngrijit, 
mai clar aranjat şi mai bine 
organizat.

Niciodată până acum ordinea nu a fost atât 
de simplă. În  Systainer³ Organizer, piesele 
de dimensiuni mici pot fi sortate individual 
şi organizate vizual.

 Festool creează inovaţii noi – şi standarde noi. Vom modifica  
pas cu pas întregul nostru portofoliu pentru  Systainer³.

Toateinformaţiilenecesareînaceastăprivinţăsuntdisponibile
înpermanenţăpewww.festool.ro/mobilitate

De foarte mult timp,  Systainer este mai mult decât o simplă cutie de păstrare a sculelor 
de înaltă calitate. Acesta aduce ordine, mobilitate şi economie de timp la locul de muncă. 
 Festool impune deja din anul 1993 standarde în domeniul funcţionalităţii cu organizatorul 
 Systainer.  Systainer³ este o altă piatră de hotar – şi se integrează perfect în sistem ca 
toate celelalte de la  Festool.

În partea de jos se află sculele,  
iar în partea de sus este redată muzica:  
Cu difuzorul TOPROCK  Bluetooth® aveţi 
întotdeauna muzica în  Systainer cu 
dumneavoastră.

Cu ajutorul căruciorului pe rotile,  Systainer  
şi alte sarcini cu greutatea de până la 100 kg  

pot fi transportate cu minimum de efort.

 Systainer
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Systainer³L Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

 Systainer³
Toatevariantele:inclusivcapacpentrucâmpulinscripţionat,capacitateportantă20 kg, 
capacitateportantă(cuplată)40 kg,sarcinăadmisăpecapac100 kg

 

SYS3 M 112
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 112 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 
389 x 275 x 71 mm, volum 7,7 l, masa 1,4 kg

289,00
343,91 204840

SYS3 M 137
pentru transportul practic al sculelor de mana, consumabilelor si accesoriilor, dimensiune cu picioare suport 
(L x l x H) 396 x 296 x 137 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 389 x 275 x 96 mm, volum 10,4 l, masa 1,5 kg

310,00
368,90 204841

SYS3 M 187
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 187 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 
389 x 275 x 146 mm, volum 15,9 l, masa 1,7 kg

331,00
393,89 204842

SYS3 M 237
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 237 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 
389 x 275 x 196 mm, volum 21,4 l, masa 1,9 kg

352,00
418,88 204843

SYS3 M 337
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 337 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 
389 x 275 x 296 mm, volum 32,4 l, masa 2,4 kg

373,00
443,87 204844

SYS3 M 437
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 437 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 
389 x 275 x 394 mm, volum 43,1 l, masa 2,9 kg

394,00
468,86 204845

BuretedeprotectieSE-DPSYS3M
pentru  Systainer³ M, protejeaza continutul

33,00
39,27 204940

SuportdebazaSE-BPSYS3M
pentru  Systainer³ M, protejeaza continutul

37,00
44,03 204941

MaterialspongioscurasterSE-VARSYS3M/2
pentru  Systainer³ M, suport cu raster pentru obţinerea prin rupere a oricărei forme dorite,  
conţinut pachet 2 Unit

89,00
105,91 204942

InsertpentrucartusuriTZE-KTSYS3M
pentru  Systainer³ M 337/437, pentru păstrarea cartuşelor şi capacelor de cartuş

110,00
130,90 204943

 Systainer³
Toatevariantele:cusuprafaţădebazămailatăpentruşimaimultspaţiu,inclusivcapacpentrucâmpul
inscripţionat,capacitateportantă20 kg,capacitateportantă(cuplată)40 kg,sarcinăadmisăpecapac100 kg

 

SYS3L137
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 508 x 296 x 137 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 
501 x 275 x 94 mm, volum 13,2 l, masa 1,9 kg

376,00
447,44 204846

SYS3L187
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 508 x 296 x 187 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 
501 x 275 x 144 mm, volum 20,2 l, masa 2,1 kg

402,00
478,38 204847

SYS3L237
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 508 x 296 x 237 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 
501 x 275 x 194 mm, volum 27,4 l, masa 2,4 kg

429,00
510,51 204848

BuretedeprotectieSE-DPSYS3L
pentru  Systainer³ L, protejeaza continutul

78,00
92,82 204944

SuportdebazaSE-BPSYS3L
pentru  Systainer³ L, protejeaza continutul

66,00
78,54 204945

MaterialspongioscurasterSE-VARSYS3L/2
pentru  Systainer³ L, suport cu raster pentru obţinerea prin rupere a oricărei forme dorite,  
conţinut pachet 2 Unit

195,00
232,05 204946

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
seaplicăTVA. | TVA inclus.

 Systainer

Systainer³M Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.
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Systainer³OrganizerM Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

Systainer³OrganizerL Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

AccesoriipentruSystainer³OrganizerM/L Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

Containeredinplastic
Toatevariantele:pentruSystainer³Organizer,pentrupăstraresistematizatăşisortare,cutii, 
continutexclus

Box50x50x68/10
dimensiuni (L x l x H) 50 x 50 x 68 mm, conţinut pachet 10 Unit

65,00
77,35 204858

Box50x100x68/10
dimensiuni (L x l x H) 50 x 100 x 68 mm, conţinut pachet 10 Unit

70,00
83,30 204859

Box100x100x68/6
dimensiuni (L x l x H) 100 x 100 x 68 mm, conţinut pachet 6 Unit

65,00
77,35 204860

Box100x150x68/6
dimensiuni (L x l x H) 100 x 150 x 68 mm, conţinut pachet 6 Unit

70,00
83,30 204861

Box100x350x68/2
dimensiuni (L x l x H) 100 x 350 x 68 mm, conţinut pachet 2 Unit

75,00
89,25 204862

Box150x150x68/6
dimensiuni (L x l x H) 150 x 150 x 68 mm, conţinut pachet 6 Unit

54,00
64,26 204863

Box150x300x68/2
dimensiuni (L x l x H) 150 x 300 x 68 mm, conţinut pachet 2 Unit

60,00
71,40 204864

InscripţieBS-BOX/25
pentru toate containerele din plastic cu înălţimea de 68 mm, pentru inscripţionare individuală,  
conţinut pachet 25 Unit

57,00
67,83 204949

Systainer³Organizer
Toatevariantele:soluţiedeordineşitransportsistematizatăvizuala pieselordedimensiunireduse, 
cucapactransparent,dimensiunecupicioaresuport(L x l x H)396 x 296 x 89 mm,dimensiuneinterioară
(L x l x H)389 x 246 x 60 mm,volum7,4l,capacitateportantă20 kg,sarcinăadmisăpecapac100 kg

 

SYS3ORGM89
fără containere din plastic, masa 1,6 kg

289,00
343,91 204852

SYS3ORGM8922xESB
13 x container din plastic 50 x 50 x 68, 8 x container din plastic 50 x 100 x 68, container din plastic 
100 x 150 x 68, masa 2,2 kg

363,00
431,97 204853

SYS3ORGM896xESB
container din plastic 50 x 50 x 68, container din plastic 50 x 100 x 68, 3 x container din plastic 100 x 150 x 68, 
container din plastic 100 x 350 x 68, masa 2 kg

363,00
431,97 204854

Systainer³Organizer
Toatevariantele:cusuprafaţădebazămailatăpentruşimaimultspaţiu,soluţiedeordineşitransport
sistematizatăvizuala pieselordedimensiunireduse,cucapactransparent,dimensiunecupicioare 
suport(L x l x H)508 x 296 x 89 mm,dimensiuneinterioară(L x l x H)501 x 278 x 60 mm,volum9,7l, 
capacitateportantă20 kg,sarcinăadmisăpecapac100 kg

 

SYS3ORGL89
fără containere din plastic, masa 2 kg

350,00
416,50 204855

SYS3ORGL8920xESB
10 x container din plastic 50 x 50 x 68, 6 x container din plastic 50 x 100 x 68, 2 x container din plastic 
100 x 100 x 68, container din plastic 100 x 150 x 68, container din plastic 150 x 150 x 68, masa 2,7 kg

423,00
503,37 204856

SYS3ORGL8910xESB
container din plastic 50 x 50 x 68, 4 x container din plastic 50 x 100 x 68, container din plastic 100 x 100 x 68, 
3 x container din plastic 100 x 150 x 68, container din plastic 100 x 350 x 68, masa 2,4 kg

423,00
503,37 204857

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
seaplicăTVA. | TVA inclus.

 Systainer
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cutieMINI-Systainer T-LOC Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

Systainer³XXL Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

 Systainer³
Toatevariantele:inclusivcapacpentrucâmpulinscripţionat,capacitateportantă40 kg, 
capacitateportantă(cuplată)80 kg,sarcinăadmisăpecapac100 kg

 

SYS3XXL237
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 792 x 296 x 237 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 
786 x 279 x 188 mm, volum 42,3 l, masa 3,64 kg

472,00
561,68 204850

SYS3XXL337
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 792 x 296 x 337 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 
786 x 279 x 288 mm, volum 64,2 l, masa 4,33 kg

513,00
610,47 204851

BuretedeprotectieSE-DPSYS3XXL
pentru  Systainer³ XXL, protejeaza continutul

163,00
193,97 204947

SuportdebazaSE-BPSYS3XXL
pentru  Systainer³ XXL, protejeaza continutul

181,00
215,39 204948

MINI-Systainer T-LOC
Toatevariantele:pentruo aranjareclarasistructurataa obiectelormicisia sculelorportabile, 
cuposibilitatedecuplarecuSYS-MINI1şi3TL,nupoateficuplatcuSystainer³,Systainer T-LOC, 
Systainer Classic

 

SYS-MINI1TL
dimensiuni (L x l x H) 265 x 171 x 71 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 255 x 155 x 53 mm, masa 0,4 kg

92,00
109,48 499622

SYS-MINI1TLTRA
capac transparent, dimensiuni (L x l x H) 265 x 171 x 71 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 255 
x 155 x 53 mm, masa 0,4 kg

111,00
132,09 203813

SYS-MINI1TLTRAUNI
inserţie universală TZE-UNI  SYS MINI TL, capac transparent, dimensiuni (L x l x H) 265 x 171 x 71 mm,  
dimensiune interioară (L x l x H) 255 x 155 x 53 mm, masa 0,6 kg

186,00
221,34 203821

SYS-MINI3TL
dimensiuni (L x l x H) 265 x 171 x 142 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 255 x 155 x 124 mm, masa 0,6 kg

121,00
143,99 202544

BuretedeprotectieSE-DPSYS-MINITL
pentru  SYS MINI TL, dimensiuni (L x l x H) 247 x 134 x 15 mm

33,00
39,27 499619

FormauniversalaTZE-UNISYSMINITL
pentru  SYS MINI TL, dimensiuni (L x l x H) 258 x 163 x 45 mm

44,00
52,36 499620

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
seaplicăTVA. | TVA inclus.
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Systainer T-LOCSYS-Combi Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

Systainer T-LOC
Toatevariantele:sertarfracţionabilflexibilpentruaccesorii,materialeconsumabile,piesededimensiuni
reduseşialtele,dimensiuniinterioaresertar(L x l x H)350 x 255 x 69 mm

SYS-COMBI2
combinaţie între  Systainer T-LOC, mărimea 2, şi un sertar spaţios, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 263 mm, 
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 270 mm, dimensiuni interioare compartimentul de sus 
(L x l x H) 383 x 267 x 127 mm, masa 3,2 kg

555,00
660,45 200117

SYS-COMBI3
combinaţie între  Systainer T-LOC, mărimea 3, şi un sertar spaţios, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 315 mm, 
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 322 mm, dimensiuni interioare compartimentul de sus 
(L x l x H) 382 x 266 x 180 mm, masa 3,5 kg

596,00
709,24 200118

ContaineredinplasticSet60x60/120x713xFT
pentru  SYS-COMBI 2,  SYS-COMBI 3 şi  SYS 4 TL-SORT/3, cutii utilitare şi divizoare de compartimente 
pentru împărţirea individuală a sertarului, 8 x cutii utilitare Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x cutii utilitare Box 
60 x 120 x 71 mm, 3 x divizor de compartimente, 2 x capitonaj de siguranţă

106,00
126,14 201124

AccesoriipentruSystainer T-LOCcucompartimentcucapac Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

SortimentdebitiDBCE50/12-Set1
pentru toate maşinile de găurit şi înşurubat cu acumulatori  Festool cu interfaţă  CENTROTEC, pentru  SYS TL 
cu compartiment cu capac, 12 buc., în inserţia compartimentului cu capac, Bit PH 1, Bit PH 2, bit PH 3,  
Bit PZ 1, bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit TX 10, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, lungime 50 mm

418,00
497,42 205089

SetdecapetedeburghiuDBWOODCESETTL6x
burghiu spiral pentru lemn lung cu vârf de centrare, conţinut pachet 6 Unit, diametru 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm

308,00
366,52 769093

SortimentdebitiBITS+BHS60CETL24x
pentru  SYS TL cu compartiment cu capac, 24-buc, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x bit PH 3, 2 x Bit PZ 1,  
2 x bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, 
suport pentru biţi cu schimbare rapidă  CENTROTEC BHS 60 CE

200,00
238,00 769094

SetdebiţiCENTROTECBITSCESETTL6X
pentru  SYS TL cu compartiment cu capac, cu interfaţă  CENTROTEC, în inserţia compartimentului cu capac,  
bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, conţinut pachet 6 Unit, lungime 100 mm

225,00
267,75 769095

BurghiupentruzidarieDBSTONECESETTL
pentru masini de insurubat cu impact, cu acumulator, de gaurit cu impact, cu interfata  FastFix, pentru  SYS TL 
cu compartiment cu capac, cu interfaţă  CENTROTEC, pentru prelucrare pietrelor şi zidăriei, cu tăiş rezistent 
din carbură metalică, 6 capete de burghiu  CENTROTEC pentru zidarie: Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm

289,00
343,91 769096

Systainer T-LOCcucompartimentcapac Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

Systainer T-LOCDF
Toatevariantele:inclusivcapacpentrucâmpulinscripţionat

SYS1TL-DF
dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 112 mm, 
dimensiune interioară (L x l x H) 383 x 273 x 68 mm, masa 1,5 kg

348,00
414,12 497851

SYS2TL-DF
dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 157,5 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 164,5 mm, 
dimensiune interioară (L x l x H) 383 x 267 x 121 mm, masa 1,7 kg

373,00
443,87 497852

SYS3TL-DF
dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 210 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 217 mm, 
dimensiune interioară (L x l x H) 382 x 266 x 173 mm, masa 2 kg

392,00
466,48 498390

 Systainer

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
seaplicăTVA. | TVA inclus.
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SORTAINER Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

SORTAINERSYS4TL-SORT/3
trei sertare cu capacitatea de câte 6,7 litri pot fi configurate individual şi împărţite cu cutii utilitare şi montanţi 
separatori, compatibil şi cu posibilitate de cuplare cu toate generaţiile de  Systainere, aspiratoare mobile şi 
multe alte accesorii de sistem, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 322 mm, masa 5,95 kg

613,00
729,47 200119

ContaineredinplasticSet60x60/120x713xFT
pentru  SYS-COMBI 2,  SYS-COMBI 3 şi  SYS 4 TL-SORT/3, cutii utilitare şi divizoare de compartimente 
pentru împărţirea individuală a sertarului, 8 x cutii utilitare Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x cutii utilitare Box 
60 x 120 x 71 mm, 3 x divizor de compartimente, 2 x capitonaj de siguranţă

106,00
126,14 201124

SORTAINER
Toatevariantele:2separatoarepersertar,dimensiuni(L x l x H)395 x 295 x 210 mm

SYS3-SORT/4
2 x sertar mic (L x I x a) 255 x 75 x 30 mm, sertar mediu (L x l x a) 255 x 165 x 30 mm, sertar mare (L x l x a) 
255 x 348 x 85 mm, 6 x spatii de etichete, 8 x benzi de etichetare, masa 4 kg

684,00
813,96 491522

SYS3-SORT/6
6 x sertar mediu (L x l x a) 255 x 165 x 30 mm, 6 x spatii de etichete, 8 x benzi de etichetare, masa 4,9 kg

762,00
906,78 491984

SYS3-SORT/9
6 x sertar mic (L x I x a) 255 x 75 x 30 mm, 3 x sertar mediu (L x l x a) 255 x 165 x 30 mm, 9 x spatii de etichete, 
16 x benzi de etichetare, masa 5,1 kg

762,00
906,78 491985

SYS3-SORT/12
12 x sertar mic (L x I x a) 255 x 75 x 30 mm, 12 x spatii de etichete, 16 x benzi de etichetare, masa 5,3 kg

762,00
906,78 491986

Systainer³ToolBoxM Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

Systainer³ToolBoxL Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

 Systainer

Systainer³ToolBox
Toatevariantele:pentrutransportulpracticalsculelordemana,consumabilelorsiaccesoriilor, 
inclusivcapacpentrucâmpulinscripţionat,capacitateportantă20 kg,capacitateportantă(cuplată)40 kg

 

SYS3TBM137
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 137 mm, volum 10,4 l, masa 1,3 kg

246,00
292,74 204865

SYS3TBM237
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 237 mm, volum 21,4 l, masa 1,7 kg

279,00
332,01 204866

Systainer³ToolBox
Toatevariantele:cusuprafaţădebazămailatăpentruşimaimultspaţiu,pentrutransportulpractic 
alsculelordemana,consumabilelorsiaccesoriilor,inclusivcapacpentrucâmpulinscripţionat, 
capacitateportantă20 kg,capacitateportantă(cuplată)40 kg

 

SYS3TBL137
dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 508 x 296 x 137 mm, volum 13,2 l, masa 1,9 kg

298,00
354,62 204867

SYS3TBL237
volum 27,4 l, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 508 x 296 x 237 mm, masa 2,4 kg

340,00
404,60 204868

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
seaplicăTVA. | TVA inclus.
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Systainer-Port Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

SertardetaşabilSystainer Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

MijloacedetransportpentrucutieSystainer Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

PlatformăcuroleSYS-RB
pentru transportarea uşoară a  Systainer³ şi T-LOC, 4 mânere robuste, 4 role de direcţie (2 dintre acestea  
pot fi blocate), pasaje pentru chingi, bASE 508 x 396 mm, capacitate de sarcină 100 kg, Ø rolă 100 mm,  
masa 2,9 kg

431,00
512,89 204869

SYS-RollSYS-Roll100
transportul  Systainer³, T-LOC şi Classic, roti foarte mari (D 200 mm) pentru transportare usoara pe scari, 
rotile din fata se pot bloca – pentru manevrare in toate directiile, incl. centura de siguranta, dimensiuni 
(L x l x H) 440 x 600 x 1.100 mm, forţa portantă totală 100 kg, forţă portantă sertar 5 kg, Ø rolă faţă 75 mm, 
Ø rolă spate 200 mm, masa 6,5 kg

916,00
1.090,04 498660

Ateliermobil
de la pagina 318

SYS-StorageBox Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

SYS-StorageBoxSYS-SB
container din plastic, fara continut, cu containere din plastic detasabile individual, poate fi conectat  
la toata gama  Systainer (cu exceptia  SYS-Mini), 2 cutii de 60 x 60 x 71 mm  SYS-SB, 2 cutii de 60 x 120 x 71 mm 
 SYS-SB, 1 cutie de 180 x 120 x 71 mm  SYS-SB, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 167 mm, înălţime cu mâner 
240 mm, masa 2,5 kg

499,00
593,81 499901

Containeredinplastic
Toatevariantele:pentrucutiadedepozitareSYS-StorageBoxSYS-SB

Box60x60x71/6SYS-SB
conţinut pachet 6 Unit, dimensiuni (L x l x H) 60 x 60 x 71 mm

56,00
66,64 500066

Box60x120x71/4SYS-SB
conţinut pachet 4 Unit, dimensiuni (L x l x H) 60 x 120 x 71 mm

64,00
76,16 500067

Box180x120x71/2SYS-SB
conţinut pachet 2 Unit, dimensiuni (L x l x H) 180 x 120 x 71 mm

71,00
84,49 500068

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
seaplicăTVA. | TVA inclus.

 Systainer

Sertardetasabil
Toatevariantele:pentruSystainer³M,T-LOCşiClassic,pentruconstruireaunuisistempersonalizat 
derafturi,inreteade32gauri,dimensiuni(L x l x H)425 x 376 x 57 mm,sarcinămax.20 kg

 

SYS-AZ 214,00
254,66 500692

SYS-AZ-Set
conţinut pachet 5 Unit

1.069,00
1.272,11 500767

IncuietoareS-AZ
pentru  SYS-AZ, incuietoare cu blocare simultana, pentru instalarea ulterioara a sertarului detasabil  SYS-AZ, 
blocheaza sertarul detasabil individual pe partea corpului (simultan)

64,00
76,16 500693

Systainer-PortSYS-PORT500/2
sertarele detaşabile pot fi reglate individual pe înălţime – pentru o echipare flexibilă cu diferite mărimi 
 Systainer şi  SORTAINER, nu sunt aprobate pentru instalare in masina, fara cutie  Systainer, corp stabil,  
din tabla, 5 x etichete pentru sertare, cu 3 sertare telescopice  Systainer, dimensiuni (L x l x H) 
400 x 500 x 500 mm, masa 19 kg

2.274,00
2.706,06 491921

Systainer-PortSYS-PORT1000/2
sertarele detaşabile pot fi reglate individual pe înălţime – pentru o echipare flexibilă cu diferite mărimi 
 Systainer şi  SORTAINER, nu sunt aprobate pentru instalare in masina, fara cutie  Systainer, corp stabil,  
din tabla, 5 x etichete pentru sertare, cu 5 sertare telescopice  Systainer, 4 role pe rulmenti de ghidare  
(2 cu frane de blocare), dimensiuni (L x l x H) 400 x 500 x 1.100 mm, masa 33 kg

3.058,00
3.639,02 491922

SetderotiteSYS-PORTR/2
pentru  SYS port, pentru asamblare pe  SYS-Port, diametru 75 mm

405,00
481,95 491932

SertartelescopicSYS-PORT/TA 564,00
671,16 491923
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Distribuitor electric sistemul

Primul tambur de cablu cu colţuri şi muchii. Şi cu sistem. Cablul cu 
lungimea de 10 m, racordat ferm, se potriveşte fără probleme în spaţiul 
interior.  SYS-PowerHub oferă suplimentar spaţiu pentru acumulatori sau 
piesele de dimensiuni mici şi alimentează electric până la patru scule 
electrice simultan.

Zonădeprotecţie
La priza din interior se poate racorda spre exemplu un telefon mobil – 
protejat în siguranţă împotriva prafului şi murdăriei. Protecţia termică 
integrată la suprasarcină asigură un grad suplimentar de securitate.

Datetehnice SYS-PH

Categorie de protecţie IP (cu apărătorile de protecţie închise) IP44

Lungime cablu (m) 10

Putere consumată (W) 2.500

Număr de prize 5

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 396 x 296 x 157,5

Dimensiune interioară (L x l x H) (mm) 383 x 154 x 128

Masa (kg) 4,2

Articoleincluse Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

SYS-PH
cutie  Systainer  SYS 2 T-LOC

861,00
1.024,59  200231

SYS-PowerHub

cutieSystainer T-LOCSYS-MFT Pret cu amanuntul 
recomandatinRON* ComandaNr.

Systainer T-LOCSYS-MFT
inclusiv capac pentru câmpul inscripţionat, poate fi conectat la toata gama  Systainer (cu exceptia  SYS-Mini), 
transportare simpla, compacta, prevazut cu un blat MDF pentru prinderea si fixarea pieselor,  
dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 112 mm, 
dimensiune interioară (L x l x H) 383 x 273 x 75 mm, masa 2 kg

360,00
428,40 500076

Systainersistematizat,cuformepentrusculedemână

 Systainer³SYS3HWZM337
cu inserţie din lemn pentru scule de mână, pachet de livrare fără scule (recomandare de echipa-
re),  dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 337 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 
389 x 275 x 296 mm, volum 32,4 l, capacitate portantă 20 kg, capacitate portantă (cuplată) 40 kg,  
sarcină admisă pe capac 100 kg, masa 4,4 kg

807,00
960,33 205518

Altele

SYS-PowerStation
de la pagina 312

DifuzorBluetooth®

de la pagina 315

CapacAB-BFSYSTL55x85mm/10
capac transparent pentru câmpurile inscripţionate de la  Systainer³,  Systainer³ Organizer şi T-LOC,  
protejează inscripţiile împotriva deteriorării şi umidităţii, conţinut pachet 10 Unit

25,00
29,75 497855

NOU

Systainergolcuforme

 Systainer³SYS3 M 187ENG18V
adecvat pentru acumulatorii BP 18 Li şi încărcătoarele TCL 6, TCL 6 DUO şi SCA 8, nu este adecvat pentru 
acumulatorii Ergo (ETSC, DTSC, RTSC), pentru depozitare practică şi ordonată şi pentru transportul a până la 
patru acumulatori de 18 V (cu excepţia acumulatorului Ergo) şi a două încărcătoare rapide pentru acumulatori 
litiu-ion (TCL 6, SCA) sau 1 încărcător dublu TCL 6 DUO, număr de compartimente (acumulatori) 4, număr 
de compartimente (încărcător) 2, Mărime  Systainer  SYS3 M 187, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 
396 x 296 x 187 mm, masa 1,8 kg

364,00
433,16 577133

NOU

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
seaplicăTVA. | TVA inclus.

 Systainer
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17 Organizarea spatiului  
de lucru

Priza mobilă.
Noua  SYS-PowerStation.
Mai multe informaţii găsiţi  
la pagina 312.
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Atelier mobilMasa multifunctionala

Sine de ghidare

Centru de organizare

Dispozitiv GECKO  
cu ventuze de prindere

Duză de prindere cu vid 
CT WINGS

accesorii plug it

NOU

NOU

 SYS-PowerStation

Limitator unghiular

Difuzor  Bluetooth®  
TOPROCK

Masă de tăiere şi de lucru

NOU

Încărcător mobil

Aparat radio pentru şantier 
  SYSROCK
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  SYS-PST 1500 

Organizarea spatiului de lucru

Priza mobilă.

 SYS-PowerStation

Putere înaltă

 SYS-PowerStation.

 SYS-PowerStation alimentează scule şi maşini de  
la toţi producătorii – toate acestea pot fi utilizate  
în continuare şi se poate lucru în sistemul obişnuit.  
Datorită calităţii înalte a curentului, este posibilă 
inclusiv funcţionarea aparatelor electronice sensibile.

Având o putere permanentă de 3.680 W şi o putere pe termen scurt de 
11.000 W, aceasta asigură o putere suficientă pentru toate sculele racordate 
la reţea şi acţionează constant şi fără pierderi de putere inclusiv aspiratoare, 
ferăstraie mari şi ciocane rotopercutoare.

 SYS-PowerStation stochează o energie de 1.500 waţi-oră; 
aceasta este suficientă pentru o întreagă zi de lucru în 
cazul majorităţii aplicaţiilor.

Curentul. În permanenţă şi peste tot

 SYS-PowerStation furnizează curent electric. Chiar şi acolo unde acesta nu există în mod normal.  
În calitate de acumulator de mare capacitate, staţia permite, independent de sursele de energie clasice,  
cum ar fi priza, generatorul sau panoul electric de şantier – pentru planificarea perfectă a unei zile 
 obişnuite de lucru. Fără căutarea surselor de curent, fără cabluri în exces, număr excesiv de panouri 
electrice de şantier sau probleme cu siguranţele cu deconectare. La fel ca o priză normală de 230 V.

NOU
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Date tehnice  SYS-PST

Tensiune de ieşire 230 V ~ /  
50 Hz pure sine

Putere permanentă (W) 3.680

Putere de vârf (<0,5 sec.) (W) 11.000

Putere de vârf (<6,0 sec.) (W) 7.200

Conţinut nominal de energie (Wh) 1.555

Tehnologia bateriei Li–Ion

Date tehnice  SYS-PST

Durată de încărcare (dependentă de temperatura celulei) (h) 3

Dimensiune cu picioare suport (L x l x H) (mm) 396 x 296 x 187

Categorie de protecţie IP (cu apărătorile de protecţie închise) IP 44

Ieşire USB Typ–C, 5 – 20 V /  
3A / 15 – 60 W

Masa (kg) 16,5

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

 SYS-PST  

 SYS-PST 1500 Li HP
adaptor de protecţie personală împotriva curenţilor pierduți (pentru asigurarea unei alte prize),  
cablu de încărcare 2 m

14.867,00
17.691,73 205721

 SYS-PowerStation | Organizarea spatiului de lucru

Compact şi mobil
Greutate de doar 16 kg în formatul practic al organizatorului 
 Systainer. Compatibil cu întregul sistem  Systainer  Festool şi  
cu dotarea autovehiculelor bott.

Permite funcţionarea cu acumulator a fiecărui aspira-
tor şi acţionează simultan o sculă suplimentară prin 
intermediul fişei de la aspirator. Astfel se poate lucra 
imediat cu aspirare peste tot.

Planificabil
Datorită disponibilităţii imediate, se poate planifica fiecare 
utilizare pe şantier. Disponibilitatea curentului nu mai este 
un factor de incertitudine.

Inovator
Tehnologia complet nouă, inedită pe plan mondial, face din 
 SYS-PowerStation un acumulator de înaltă performanţă: 
valori maxime de capacitate, timpi de utilizare lungi şi timpi 
de încărcare scurţi, în format  Systainer compact cu o greutate 
de doar 16 kg.

Pentru siguranţa dumneavoastră: Utilizare exclusiv cu aparate care nu necesită o sursă de energie legată la pământ (de aceea, nu exploataţi TKS 80 cu  SYS-PowerStation).  
În combinaţie cu un aspirator, trebuie utilizat un furtun de aspirare antistatic.
Inedit: Bineînţeles, complet asigurat datorită serviciilor cuprinzătoare oferite de  Festool Service (este de asemenea valabil serviciul „Înlocuire în caz de furt“ – cu o participare 
personală mărită).

Lucru fără praf

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Aparatele de radio pentru şantier   SYSROCK.

Aparatul de radio pentru şantier   SYSROCK se potriveşte pe orice banc de fereastră, are dimensiuni 
 compacte şi o greutate redusă şi redă un sunet perfect. Iar datorită interfeţei  Bluetooth®, puteţi asculta, 
pe lângă posturile de radio preferate, şi melodii îndrăgite de pe smartphone-ul dumneavoastră,  
la o calitate audio   SYSROCK.

Aparat radio digital DAB+ cu interfaţă USB integra-
tă pentru încărcarea aparatelor externe precum 
 dispozitivele mobile.

Date tehnice BR 10 DAB+

Recepţie radio FM / DAB+

Domeniul de frecvenţă FM (UKW) (MHz) 87,5 – 108

Difuzor (W) 10

Funcţionare cu pachete de acumulatori  Festool (V) 18

Nr. de posturi care se pot memora 2 x 4

AUX-IN (mm) 3,5

Standard  Bluetooth® 4,1

Ieşire USB 5V/1,2A

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 95 x 102 x 149

Masa (kg) 0,7

Aparat radio pentru şantier
    SYSROCK BR 10 DAB+ 

28

Organizarea spatiului de lucru

Acumulatori  
începând cu pagina

Sună întotdeauna bine. La lucru.  
Şi atunci când vorbiţi la telefon.

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

BR 10 DAB+
adaptor pentru încărcător 230 V,  
cablu AUX-IN, geantă

949,00
1.129,31  202111

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

 SYS3 BT20 M 137
adaptor pentru încărcător 230 V

1.082,00
1.287,58  205502

Date tehnice  SYS3 BT 20

Difuzor (W) 20

Număr de difuzoare 4

Standard  Bluetooth® V5

Rază maximă de acţiune  Bluetooth® (m) 50

Acumulator integrat (V) 11

Ieşire USB 5 V / 1 A

Adaptor de reţea (CC-IN) Ø 4,8 mm 19 V/1,2 A

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 396 x 296 x 137

Masa (kg) 2,8

Difuzor  Bluetooth®

Difuzorul TOPROCK  Bluetooth®.

Noul membru al familiei  Festool Sound se numeşte TOPROCK. Difuzorul  Bluetooth® din capacul 
 Systainer³ oferă toate avantajele sistemului  Festool  Systainer şi un sunet remarcabil. Cele patru 
difuzoare de mare putere asigură, împreună cu camera de rezonanţă proiectată ingenios, un sunet 
clar şi plin. Doriţi mai mult? În acest caz, nu trebuie decât să conectaţi două difuzoare TOPROCK  
la smartphone-ul dumneavoastră şi să vă bucuraţi de un sunet stereo spaţial plin.

Difuzorul  Bluetooth® în format  Systainer – jos scule,  
sus muzică.

Aparate radio pentru şantier şi difuzoare  Bluetooth® | Organizarea spatiului de lucru

The Sound of   Systainer.

TOPROCK 

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Toate variantele: masa cu blat perforat si picioare rabatabile

MFT/3
unitate pivotanta, blat de sprijin, 
 limitator unghiular, opritor reglabil, 
sina de ghidare FS 1080/2,  
deflector FS-AW, clema suplimentara

3.662,00
4.357,78  495315

MFT/3 Basic 2.878,00
3.424,82  500608

Organizarea spatiului de lucru

Date tehnice MFT/3

Dimensiuni masă (mm) 1.157 x 773

Înălţimea mesei, cu picioare rabatate (mm) 180

Înălţimea mesei, cu picioare nerabatate (mm) 900

Grosime max. piesă (mm) 78

Lăţime max. piesă (mm) 700

Sarcină maximă (kg) 120

Masa (kg) 28

O singura masa. O mie de posibilitati.
Masa multifuncţională MFT/3.

Creează condiţii de lucru profesionale şi la montaj. Posibilităţile sale flexibile de tensionare şi prelucrare 
pentru piese mari şi mici, fac ca masa multifuncţională MFT/3 să fie probabil cel mai versatil banc  
de lucru din lume.

Masa multifunctionala

Înălţimea de lucru de 90 cm este ideală pentru lucrul 
menajant pentru spate. În acest sens, modelul MFT/3 
poate fi rabatat simplu pentru un transport cu econo-
mie de spaţiu.

MFT/3

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Tensionare flexibilă şi sigură 
prin raster cu găuri cu elemente 
de tensionare concepute special 
în acest scop şi clemele de fixa-
re obişnuite.

Cu profil de aluminiu pe toată circumferinţa pentru 
preluarea unei şine de ghidare şi limitatorului 
unghiular.

Cea mai înaltă precizie

Prindere fermă

Masă multifuncţională | Organizarea spaţiului de lucru

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Bara de mijloc MFT 3-QT
pentru stabilitatea suplimentara a mesei MFT 3, conţinut pachet 2 Unit, diametru 20 mm, lungime 675 mm

490,00
583,10 495502

Clema suplimentara MFT/3-ZK
pentru fixarea sinei de oprire pe canalul in V

183,00
217,77 495541

Cleme fixe MFT-SP
pentru MFT, pentru fixarea sigura si precisa a piesei de lucru (taiere, slefuire, frezare pe contur,  
gaurire, etc.), conţinut pachet 2 Unit

502,00
597,38 488030

Clema levier  

MFT-HZ 80
pentru atelierul mobil MW 1000 şi MFT/3, este posibilă fixarea diferitelor materiale cu o înălţime de până  
la 80 mm, dimensiuni (L x l x H) 130 x 40 x 155 mm, înălţime maximă a piesei 80 mm

203,00
241,57 577132

FS-HZ 160
pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 160 mm

275,00
327,25 491594

Clema de fixare
Toate variantele: pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, conţinut pachet 2 Unit  

FSZ 120
deschidere 120 mm

200,00
238,00 489570

FSZ 300
deschidere 300 mm

247,00
293,93 489571

Masă TSB/1-MW 1000
pentru atelierul mobil MW 1000 şi MFT/3, extinderea suprafeţei de lucru, profilul de aluminiu şi placa 
perforată permit utilizarea unui număr înalt de accesorii, înălţime de lucru 900 mm, dimensiuni (L x l x H) 
1.045 x 500 x 74 mm, masa 12,2 kg

1.430,00
1.701,70 203457

Piesa de interconectare VS
pentru atasarea FST660/85 sau MFT 800 la Basis Plus, pentru fixarea mai multor mese MFT 3

73,00
86,87 484455

Adaptoare VAC  SYS AD MFT 3
pentru VAC  SYS SE 1, VAC  SYS SE 2, pentru conectarea dispozitivului de prindere cu vid VAC  SYS la masa MFT 3

1.218,00
1.449,42 494977

Opritor reglabil MFT/3-AR
pentru fixarea piesei de lucru pe limitatorul unghiular, pot fi rabatate

111,00
132,09 495542

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Organizarea spatiului de lucru

Transformă şantierul în atelierul dumneavoastră 
personal.
Atelierul mobil.

Atelierul mobil – pentru condiţii de lucru ideale şi pe şantier. Transport fără efort între atelier, 
 autovehicul şi şantier: Datorită greutăţii reduse, dimensiunilor compacte şi compatibilităţii deosebite 
de parcurgere a scărilor. Posibilitate de utilizare imediată la faţa locului – fără a necesita lucrări de 
asamblare de lungă durată.

Atelier mobil

Interconectare ideală la lumea   
Systainer  Festool – totul se potriveşte 
perfect. De asemenea compatibil: toate 
accesoriile mesei multifuncţionale MFT.

MW 1000 

Date tehnice MW 1000 Basic MW 1000

Înălţime de lucru (mm) 900 900

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 641 x 600 x 1.076 641 x 600 x 1.185

Dimensiuni masă (mm) 445 x 363 445 x 363

Forţa portantă totală (kg) 100 100

Capacitate de încărcare (kg) 20 20

Ø rolă (mm) 200 200

Masa (kg) 19 31

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

MW 1000  

MW 1000 Basic
sertar detaşabil  SYS-AZ-MW 1000

2.482,00
2.953,58 203454

MW 1000 Set  

MW 1000
sertar detaşabil  SYS-AZ-MW 1000, masă TSB/1-MW 1000

3.911,00
4.654,09 203802

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Atelier mobil | Organizarea spaţiului de lucru

Perfect în sistem
Compatibil cu întregul program 
de accesorii al MFT/3. Acesta se 
găseşte la pagina 317.

Încărcare simplă în autovehicul 
de către o singură persoană, 
datorită mânerului culisant cu 
unghi reglabil, suprafeţelor de 
alunecare şi mânerului îngropat 
la nivelul elementului de bază.

Confortabil

Transport facil

Dimensiuni compacte şi montarea şi demontarea 
fără eforturi.  Systainer şi masa sunt fixate într-un 
timp foarte scurt şi asigurate în condiţii de siguranţă 
de transport – fără alunecare la transport.

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Sertar detasabil  

 SYS-AZ-MW 1000
pentru atelierul mobil MW 1000, fixare fără utilizarea de scule şi reglare individuală pe înălţime,  
dimensiuni (L x l x H) 493 x 373 x 118 mm, capacitate de încărcare 20 kg, masa 3,2 kg

352,00
418,88 203456

 SYS-AZ
pentru  Systainer³ M, T-LOC şi Classic, pentru construirea unui sistem personalizat de rafturi,  
in retea de 32 gauri, dimensiuni (L x l x H) 425 x 376 x 57 mm, sarcină max. 20 kg

214,00
254,66 500692

 SYS-AZ-Set
pentru  Systainer³ M, T-LOC şi Classic, pentru construirea unui sistem personalizat de rafturi,  
in retea de 32 gauri, conţinut pachet 5 Unit, dimensiuni (L x l x H) 425 x 376 x 57 mm, sarcină max. 20 kg

1.069,00
1.272,11 500767

Masă TSB/1-MW 1000
pentru atelierul mobil MW 1000 şi MFT/3, extinderea suprafeţei de lucru, profilul de aluminiu şi placa 
perforată permit utilizarea unui număr înalt de accesorii, înălţime de lucru 900 mm, dimensiuni (L x l x H) 
1.045 x 500 x 74 mm, masa 12,2 kg

1.430,00
1.701,70 203457

Clema suplimentara MFT/3-ZK
pentru fixarea sinei de oprire pe canalul in V

183,00
217,77 495541

Cleme fixe MFT-SP
pentru MFT, pentru fixarea sigura si precisa a piesei de lucru (taiere, slefuire, frezare pe contur, gaurire, 
etc.), conţinut pachet 2 Unit

502,00
597,38 488030

Clema levier  

MFT-HZ 80
pentru atelierul mobil MW 1000 şi MFT/3, este posibilă fixarea diferitelor materiale cu o înălţime de până  
la 80 mm, dimensiuni (L x l x H) 130 x 40 x 155 mm, înălţime maximă a piesei 80 mm

203,00
241,57 577132

FS-HZ 160
pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 160 mm

275,00
327,25 491594

Clema de fixare
Toate variantele: pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, conţinut pachet 2 Unit  

FSZ 120
deschidere 120 mm

200,00
238,00 489570

FSZ 300
deschidere 300 mm

247,00
293,93 489571

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

STM 1800
extensii din lemn montate, 4 ţevi  
de prelungire cu extensii de lemn

6.207,00
7.386,33  205183

Date tehnice STM 1800

Dimensiunile mesei (LxlxÎ) închise prin rabatare (mm) 1.150 x 250 x 700

suprafaţă minimă de aşezare (mm) 1.100 x 1.050

suprafaţă maximă de aşezare (mm) 1.800 x 2.100

Înălţime reglabilă (mm) 700 – 900

Sarcină max. (kg) 150

dimensiunile maxime ale pieselor (cu funcţia de înclinare) 
(mm) 3.100 x 2.150

Masa (kg) 34

STM 1800

Organizarea spatiului de lucru

Furnizate şi instalate stabil şi sigur.
Masa de tăiere şi de lucru mobilă.

Datorită suporturilor din lemn, materialul plăcii şi piesele sunt aşezate optim în orice moment  
al prelucrării. O caracteristică specială: Chiar şi plăcile cu dimensiuni de până la 3.100 x 2.150 mm  
pot fi preluate fără probleme de o singură persoană, fără ajutor suplimentar şi fac astfel posibilă  
o prelucrare precisă.

Masă de tăiere şi de lucru

În combinaţie cu ferăstrăul circular şi şina de ghidare,  
masa de tăiere şi de lucru devine un ferăstrău mobil pentru tăiat plăci.

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

FS-WA/90° 699,00
831,81  205229

FS-WA/90°

Tăiere exactă a plăcilor

Operare de către 1 persoană
Pentru material în plăci de până la 3100x2150 mm. 
Pentru o preluare şi mai uşoară a plăcii, masa se 
poate goli prin basculare.

Masa ferăstrăului este dotată 
cu role robuste şi poate fi pliată 
în vederea transportului.

Reglare pe înălţime

Tăieri precise la 90°

Masă de tăiere şi de lucru şi limitator unghiular | Organizarea spatiului de lucru

Pentru un lucru ergonomic 
şi menajant pentru spate la 
frezare, tăierea cu ferăstrăul, 
lipirea pieselor.

În combinaţie cu şina de ghidare, ferăstrăul circular manual  
şi limitatorul unghiular de 90° FS WA/90°.

Unghi drept de fiecare dată. Limitatorul monobloc din aluminiu frezat 
garantează paşi perpendiculari la 90° precişi şi perfect reproductibili fără 
reajustare. Datorită sistemului de prindere rapidă, limitatorul unghiular 
se montează dintr-o mişcare pe şina de ghidare.

Mobil şi compact

Fixarea limitatorului unghiular la piesă se realizează cu cleme de fixare.

Limitator unghiular 90°

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Organizarea spatiului de lucru

Şinele de ghidare.

Inventată şi perfecţionată de  Festool: şina de ghidare. Pentru tăieturi şi caneluri care se impun prin 
precizie. Cu bandă de aliniere pe suprafaţa de alunecare pentru funcţionarea uşoară a maşinilor,  
o canelură pentru menghina cu şurub şi cu pârghie sau cu protecţie împotriva aşchiilor pentru tăiere 
fără desprinderi de aşchii.

Sine de ghidare

Sine de ghidare cu 
randuri de perforatii

Sina de ghidare este disponibila  
in 8 lungimi diferite, de la 800 mm  
la 5000 mm.

Distanţa dintre rândurile de găuri de 32 mm 
face posibilă o frezare rapidă şi precisă  
a rândurilor de orificii în construcţia de mobilă.

FS/2

FS/2 LR 32

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

FS 1400/2-LR 32 593,00
705,67  496939

FS 2424/2-LR 32 1.444,00
1.718,36  491622

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

FS 800/2 324,00
385,56  491499

FS 1080/2 409,00
486,71  491504

FS 1400/2 483,00
574,77  491498

FS 1900/2 829,00
986,51  491503

FS 2400/2 1.190,00
1.416,10  491502

FS 2700/2 1.385,00
1.648,15  491937

FS 3000/2 1.487,00
1.769,53  491501

FS 5000/2 2.447,00
2.911,93  491500

NOU

Sine de ghidare cu randuri de perforatii

Sine de ghidare

Şine de ghidare cu 
paduri adezive

Şine de ghidare cu paduri adezive

Şina de ghidare cu paduri adezive permite efectuarea de 
tăieri precise chiar şi în cele mai dificile poziţii. În plus, 
şina de ghidare poate fi transportată simplu pe  Systainer. 
Şina de ghidare FS/2-KP este disponibilă cu lungimi de 
1.400 şi 1.900 mm.

FS/2-KP

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

  
FS 1400/2-KP
pad adeziv FS-KP/30

590,00
702,10  577043

FS 1900/2-KP
pad adeziv FS-KP/30

923,00
1.098,37  577044

FS-KP/30 103,00
122,57  577042

Modelul original de lider pentru rezultate precise 
de lucru.

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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O masina de frezat profile si o sina de ghidare cu 
 randuri de gauri simplifica semnificativ montarea 
rafturilor sau fiting-urilor.

Indispensabil în construcţia de mobilă

Adaptare reciprocă perfectă
Ferăstraiele circulare şi ferăstraiele 
circulare manuale se potrivesc exact 
pe şina de ghidare. Rezultatul: la fel 
de drept ca şi tăierile fără desprinderi 
de aşchii.

NOU NOU

Ghidează în orice poziţie

Pe  Systainer, fiţi gata, start!

Limitator unghiular pentru reglaj precis Îmbină perfect şinele de ghidare

Şina de ghidare FS/2 KP permite efectuarea de tăieri drepte şi 
precise în cazul lucrărilor orizontale pe podea sau pe suprafaţa 
de lucru, precum şi în cazul aplicaţiilor de lucru pe perete.  
Astfel, şina de ghidare poate fi fixată sigur, fără pericolul de 
alunecare, cu ajutorul padurilor adezive. Şina de ghidare FS/2 KP poate fi transportată simplu cu organizatoarele 

 Systainer. Datorită degajării din centrul şinei de ghidare, aceasta poate fi 
introdusă şi transportată fără probleme deasupra mânerului de transport 
al tuturor organizatoarelor  Systainer.

Tăieri unghiulare precise şi uşoare, de la -60 până la +60 de grade:  
Cu un reglaj rapid şi simplu, tăierile unghiulare pot fi executate cu precizie. 
Datorită punctelor de fixare prestabilite pentru reglajele unghiulare utili-
zate frecvent, se obţine o precizie maximă cu minimum de efort.

Cu piesa de legătură autoorientativă este posibilă cuplarea dreaptă a două 
şine de ghidare într-un mod rapid şi confortabil. Pentru tăieri lungi, drepte 
şi rezultate de lucru perfecte, fără abateri.

Accesorii noi pentru şina de ghidare

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

FSV/2
cheie hexagonală tubulară combinată 
cu cap deschis 5 / 3

237,00
282,03  577039

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

FS-WA
bolţ de poziţionare

770,00
916,30  577040

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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Accesorii pentru sine de ghidare Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Clema cu prindere rapida
Toate variantele: falci de prindere, falci fixe  

FS-RAPID/R
pentru prinderea si pozitionarea sinelor de ghidare FS, FS/2 si GRP/2

239,00
284,41 489790

FS-RAPID/L
pentru utilizarea ferastraielor sabie SSU 200, IS 330 cu sina de ghidare, Pentru prinderea si pozitionarea  
sinei de ghidare  Festool

239,00
284,41 768116

Clema levier  

MFT-HZ 80
pentru atelierul mobil MW 1000 şi MFT/3, este posibilă fixarea diferitelor materiale cu o înălţime de până  
la 80 mm, dimensiuni (L x l x H) 130 x 40 x 155 mm, înălţime maximă a piesei 80 mm

203,00
241,57 577132

FS-HZ 160
pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 160 mm

275,00
327,25 491594

Clema de fixare
Toate variantele: pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, conţinut pachet 2 Unit  

FSZ 120
deschidere 120 mm

200,00
238,00 489570

FSZ 300
deschidere 300 mm

247,00
293,93 489571

Piesa de interconectare FSV/2
pentru FS/2, cu funcţie autoorientativă, pentru îmbinarea dreaptă a două şine de ghidare pentru piese lungi, 
cheie hexagonală tubulară combinată cu cap deschis 5 / 3

237,00
282,03 577039

Opritor antirecul FS-RSP
pentru TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, 
poate fi utilizat si ca opritor de ghidare, utilizat ca pozitie de oprire in fata si in spate pe sina de ghidare FS/2

86,00
102,34 491582

Deflector FS/2-AW
pentru FS/2, previne agăţarea furtunului de aspirare şi cablului la capătul şinei de ghidare

106,00
126,14 204787

Limitator unghiular FS-WA/90°
pentru FS/2, pentru tăieri pe dimensiune la 90°, exacte şi perfect reproductibile de materiale în plăci,  
fără reajustare, complet autoorientativ şi precis datorită opritorului din aluminiu frezat, cuplare simplă  
şi rapidă datorită pârghiei de tensionare rapidă cu şină de ghidare

699,00
831,81 205229

Raportor cu brat mobil combinat FS-KS
pentru FS/2, pentru taieri in unghi pe sina de ghidare, intre 0° si 180°

486,00
578,34 491588

Limitator unghiular FS-WA
pentru FS/2, extensibil cu extensia de ghidare FS-WA-VL, bolţ de poziţionare, domeniu unghiular -60 – +60°

770,00
916,30 577040

Extensie de ghidare FS-WA-VL
pentru limitatorul unghiular FS-WA, serveşte la extinderea limitatorului unghiular, tăieri pe dimensiune 
reproductibile datorită extensiei de ghidare cu scală şi opritorului reglabil, cuplare stabilă la limitatorul 
unghiular cu piesele de legătură, opritor reglabil, piese de legătură, lăţimea piesei 447 – 1.150 mm

252,00
299,88 577041

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Accesorii pentru sine de ghidare Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Protectie impotriva aschiilor
Toate variantele: protecţie de schimb (împotriva aşchiilor) pentru şinele de ghidare FS, FS/2 şi FSK,  
transparent

 

FS-SP 1400/T
lungime 1.400 mm

60,00
71,40 495207

FS-SP 5000/T
lungime 5.000 mm

143,00
170,17 495209

Banda de aliniere pe suprafata de alunecare FS-GB 10M
rola de 10 m lungime, suprafaţă de schimb glisantă pentru şinele de ghidare FS/2 şi FSK

181,00
215,39 491741

Banda de protectie adeziva FS-HU 10M
rolă de 10 m, benzi adezive de schimb pentru şinele de ghidare FS şi FS/2

101,00
120,19 485724

Pad adeziv FS-KP/30
pentru FS/2-KP, stabilitate asigurată pentru FS/2-KP pe diferite suprafeţe, conţinut pachet 30 Unit

103,00
122,57 577042

Limitator paralel FS-PA
pentru FS/2, pentru taieri de-a lungul latimii, pentru taieri fixe, poate fi re-setat utilizand scala si opritorul 
de capat, se monteaza pe sina de ghidare fara chei, rigla limitator si clema suplimentara, opritor reglabil, 
conţinut pachet 2 Unit, lăţime max. piesă 650 mm

1.121,00
1.333,99 495717

Extensie de ghidare FS-PA-VL
pentru FS/2, de utilizat numai impreuna cu limitatorul paralel FS-PA, rigla limitatorului, punte, scala,  
conţinut pachet 2 Unit, lăţime max. piesă 195 mm, grosime max. material 70 mm

667,00
793,73 495718

Geanta/sac/husa FS-BAG
husa de transport cu curea de umar, pana la lungimea sinei FS 1400/2

359,00
427,21 466357

Dispozitiv pridere vacuum GECKO DOSH
de la pagina 326  

Adaptoare DOSH-FSAD
adaptor pentru atasarea sinei de ghidare la dispozitivul GECKO

110,00
130,90 492616

Set de accesorii  SYS3 M 137 FS/2-Set
pentru FS/2, Limitator unghiular FS-WA, 2 piese de legătură FSV/2, deflector FS/2-AW, cleme de fixare 
FSZ 120 (2 bucăţi), limitator de recul FS-RSP, cheie hexagonală tubulară combinată cu cap deschis 5 / 3, 
 Systainer  SYS3 M 137

1.103,00
1.312,57 577157

Opritor LA-LR 32 FS
pozitioneaza prima gaura pe sina de ghidare pentru gauriri in serie la o distanta de 9,5, 16 sau 32 mm fata  
de muchia piesei de prelucrat, conţinut pachet 2 Unit

210,00
249,90 496938

Accesorii gaurire multipla
de la pagina 215  

Opritori de ghidare pentru masini de frezat
de la pagina 211  

Adaptor pentru sina de ghidare FS-PS/PSB 300
pentru ferastraie verticale PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, permite utilizarea ferastraielor verticale  
cu sistemele de ghidare FS si FS/2

79,00
94,01 490031

adaptor de baza/masa ADT-PS 420
pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pentru utilizarea Ferastraului vertical PS  
pe sina de ghidare, pentru montarea Ferastraului vertical PS in Sistemul Modular Compact CMS,  
conectat cu dispozitivul cu taietor circular KS-PS 400

80,00
95,20 497303
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2 cupe cu ventuze de prindere

Funcţionează cu subpresiune fără a lăsa urme. Dispozitivul cu ventuze  
de prindere GECKO – pentru transportul simplu şi sigur şi a pieselor greu 
de manevrat sau pentru fixarea şinei de ghidare pe suprafeţe netede.

Dispozitivul GEKO poate fi montat direct pe o sina de ghidare utilizand  
un adaptor de sina.

O piesă de ajutor practic pentru prinderea şi fixarea pieselor de prelucrat, 
pe suprafeţe verticale şi orizontale. Se ataşează simplu duza de prindere 
cu vid CT WINGS la un furtun de aspirare de 27 mm sau 27/32 mm cu 
manşonul maşinii, se porneşte aspiratorul mobil şi apoi piesa este ţinută 
pe loc cu puterea de aspirare (vacuum).

În multe cazuri ţine locul unui asistent, când este nevoie de o mâna liberă 
pentru trasare, marcare, strângere, mutare.

Gândit pentru un sistem

Cea de-a treia mână

Duza de prindere cu vid

Date tehnice  CT-W

Înălţime max. de strângere (mm) 50

Sarcină max. (kg) 3

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 130 x 80 x 50

Masa (kg) 0,35

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

GECKO DOSH 340,00
404,60  492617

GECKO DOSH-Set
adaptor DOSH-FSAD, Dispozitiv 
 pridere vacuum GECKO DOSH

448,00
533,12  493507

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

 CT-W 200,00
238,00  500312

GECKO

CT Wings

Organizarea spatiului de lucru

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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PHC 18 

Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

PHC 18 235,00
279,65  577155

28Acumulatori  
începând cu pagina

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.

Transformă acumulatorul într-o baterie externă.
Încărcătorul mobil.

Încărcător mobil

Fiind un adaptor ingenios, acesta transformă 
acumulatorii de 18 V de la  Festool într-o baterie 
externă.

Date tehnice PHC 18

Port USB compatibil cu tipul A 5 V / 2,4 A / 12 W

Port USB compatibil cu tipul C 5 V / 2,4 A / 12 W

Încărcare inductivă compatibilă cu Qi-BPP/PPDE 5 W / 9 W

Gata cu acumulatorii de smartphone descărcaţi: Fiind un adaptor ingenios, încărcătorul mobil PHC 18 
transformă fiecare acumulator 18 V de la  Festool într-o baterie externă (exceptând: acumulatorul Ergo 
3,1 Ah). Fără căutarea unei prize libere, fără bătăi de cap, dacă acumulatorul smartphone-ului mai ţine 
până la terminarea lucrului: Aşa, telefonul dumneavoastră mobil rămâne întotdeauna gata de utilizare.  
Şi în pofida formei sale constructive compacte, se pot alimenta cu curent până la trei smartphone-uri 
concomitent – atât prin cablul de încărcare propriu al telefonului mobil, cât şi inductiv.

Dispozitiv cu ventuze de prindere şi duză de prindere cu vid | Organizarea spaţiului de lucru

NOU
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Organizarea spatiului de lucru

Pentru procese de lucru eficiente.
Centrele de organizare mobile.

Aşa vă organizaţi cel mai bine spaţiul de lucru. Într-un Tool puteţi să depozitaţi toate maşinile,  
accesoriile şi chiar aspiratoarele mobile şi le aveţi imediat la îndemână şi pregătite de utilizare.  
Şi dacă trebuie să schimbaţi locul de utilizare în interiorul atelierului, centrele noastre vă sunt  
la îndemână.

Statie de lucru

Staţia de lucru poate fi cuplată nu numai cu 
scaunul multifuncţional, ci şi cu toate aspira-
toarele mobile  Festool cu T-LOC. De aseme-
nea, aceasta oferă o suprafaţă de depozitare 
mare pentru  Systainer şi numeroase cârlige 
pentru accesorii şi maşini.

Scaun multifunctional

Set format din scaunul multi-
funcţional MFH 1000 şi staţia 
de lucru WCR 1000.

Scaunul multifuncţional nu este numai un 
scaun stabil şi comod, ci şi baza pentru staţia 
de lucru WCR 1000.

Staţie universală

WCR 1000 

MFH 1000 

UCR 1000 

Date tehnice WCR 1000 MFH 1000 UCR 1000

Dimensiuni (L x l x H) (mm) – 695 x 436 x 524 –

Lăţime rolă (mm) – 32 32

Ø rolă (mm) – 100 100

Înălţime reglabilă (mm) 545 – 785 – 1.031 – 1.271

Mărime şablon pătrat de găuri (mm) 9,2 x 9,2 9,2 x 9,2 9,2 x 9,2

Distanţă interioară între găuri, şablon de găuri pătrat (mm) 38 38,1 38,1

Masa (kg) 10,2 27 37

Nivelurile de vibratii si emisii pot fi gasite in manualul de utilizare la www.festool.com/vibration
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Articole incluse Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

UCR 1000  

UCR 1000
statie de lucru WCR 1000, scaun multifunctional MFH 1000 (fara perna)

3.757,00
4.470,83 498966

WCR 1000  

WCR 1000
Sertar de depozitare, bazin de depozitare, raft de depozitare pentru panou cu stifturi, stativ cu doua  
brate pentru scule, 6 x carlige standard (125 mm lungime), 2 x panouri cu stifturi cu gauri patrate,  
Mecanism de blocare  Systainer

2.157,00
2.566,83 497471

MFH 1000  

MFH 1000
perna de scaun MFH 1000 SK, Set de asamblare

1.785,00
2.124,15 498967

Accesorii Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Pana culisanta de ghidare WCR 1000 PF 2x
pentru WCR 1000, UCR 1000, cheile permit atasarea accesoriilor individuale la canalul profilului,  
2x chei inclusiv biti

68,00
80,92 497476

Carlig pentru panou cu stifturi LWH HSK-A
pentru WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, pentru atarnarea dispozitivelor de slefuire manuala  HSK-A 80x130, 
 HSK-A 80x200 si  HSK-A 115x226, nu este potriveste cu dispozitivul de slefuire manuala  HSK-A 80x400,  
stratul de acoperire protejeaza si previne deteriorarea, dimensiune lungime x lăţime 38,1 x 38,1 mm

183,00
217,77 498968

Carlig de scule WCR 1000 WH
pentru WCR 1000, UCR 1000, pentru a atarna doua masini, pentru utilizare ca suport pentru furtun

310,00
368,90 497474

Carlig WCR 1000 SHQ
pentru WCR 1000, UCR 1000, carlige standard pentru montarea panoului cu stifturi, conţinut pachet 6 Unit

116,00
138,04 497475

Suport pentru pulverizator WCR 1000 LPH
pentru WCR 1000, suport pentru pistol de vopsit, se asambleaza pe canalul profilat la WCR 1000 Workcenter, 
2x surub, 2x piulita patrata, dimensiuni (L x l x H) 148 x 76 x 60 mm, masa 0,5 kg

143,00
170,17 498361

Suprafata de depozitare WCR 1000 AB
pentru WCR 1000, UCR 1000, suprafata mare de depozitare pentru articole diverse, cutii cu abrazive  
sau suruburi, etc.

237,00
282,03 497477

Suport pentru furtun TC-SH
pentru TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, pentru retehnologizarea TC 3000

316,00
376,04 487304

Bloc de service VE-TC 3000
pentru Statia de scule TC 2000, TC 3000, pentru furnizarea de aer comprimat la aspiratoarele mobile CT 22/33 
si SR 151, SR 200 seriile de aspiratoare cu design LE

2.401,00
2.857,19 454808

*  Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere. 
se aplică TVA. | TVA inclus.
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plug it.
Un cablu pentru toate aparatele.

Sistemul plug it nu este doar mult mai practic, mai rapid şi mai confortabil, ci şi mai rentabil econo-
mic. În cazul ruperii cablului – una dintre cauzele cele mai frecvente de ieşire din funcţiune a sculelor 
electrice – economisiţi timpii de nefuncţionare, deoarece la  Festool cablul nu este integrat în interiorul 
maşinii: „cuplaţi“ pur şi simplu un alt cablu şi puteţi continua. Fără reparaţii costisitoare, chiar şi fără 
timpi de nefuncţionare. Bineînţeles că puteţi post-echipa anumite aparate fără conexiune plug it.

Organizarea spatiului de lucru

accesorii plug It Pret cu amanuntul 
recomandat in RON* Comanda Nr.

Cablu plug it  

H05 RN-F-4
cablu izolat cu cauciuc 240V cu „plug it“, lungime 4 m

114,00
135,66

28,50 / 1 m
33,92 / 1 m

203914

H05 RN-F4/3
cablu izolat cu cauciuc 240V cu „plug it“, conţinut pachet 3 Unit, lungime 4 m

221,00
262,99

18,42 / 1 m
21,92 / 1 m

203935

H05 RN-F-5,5
cablu izolat cu cauciuc 240V cu „plug it“, lungime 5,5 m

125,00
148,75

22,73 / 1 m
27,05 / 1 m

203899

H05 RN-F-7,5
cablu izolat cu cauciuc 240V cu „plug it“, lungime 7,5 m

139,00
165,41

18,53 / 1 m
22,05 / 1 m

203920

H05 RN-F-10
cablu izolat cu cauciuc 240V cu „plug it“, lungime 10 m

179,00
213,01

17,90 / 1 m
21,30 / 1 m

203937

H05 RN-F-4  PLANEX
pentru şlefuitoarele cu gât lung  PLANEX LHS 2 225(I),  PLANEX 225 EQ,  PLANEX LHS-E 225 easy,  
cablu izolat cu cauciuc 240V cu „plug it“, adecvat in mod special pentru utilizarea cu  PLANEX LHS 225,  
datorita mansonului prelungit al cablului, de ex. pentru lucrari de slefuire gips-carton, lungime 4 m

118,00
140,42

29,50 / 1 m
35,11 / 1 m

203929

H05 BQ-F-4
cablu verde, izolat cu cauciuc, lungime 4 m

160,00
190,40

40,00 / 1 m
47,60 / 1 m

203921

H05 BQ-F-7,5
cablu verde, izolat cu cauciuc, lungime 7,5 m

210,00
249,90

28,00 / 1 m
33,32 / 1 m

203922

* Preţ orientativ recomandat de producător. Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
se aplică TVA. | TVA inclus.
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576978 

576979 

576982

 576983

576980

 576981

Nr. comandă

Nr. comandă

Nr. comandă

Nr. comandă

Pentru şantier, timp liber, spaţiu de 
lucru – căutaţi acum în magazinul nostru 
de obiecte de vânzare pentru fani!

Lunchbox
2 caserole de înaltă calitate pentru pâine cu sistem de 
închidere practic cu clemă, „S“ se potriveşte de 2 ori în 
Lunchbox „L“. Colecţia koziol ORGANIC este realizată din 
celuloză naturală şi este alimentară, fără gust, adecvat 
pentru spălarea în maşina de spălat vase, extrem de 
durabilă şi fabricată în Germania.

Dimensiuni „S“
(L x l x Î): 151 x 108 x 60 mm

Dimensiuni „L“
(L x l x Î): 232 x 166 x 62 mm

Geantă izolantă adecvată pentru  Systainer  SYS3 M 187. 
Depozitare în  Systainer³, stivuibil în sistem şi protecţie 
optimă pentru geantă. Din ţesătură de poliester 480D 
robustă şi rezistentă la apă, acoperită cu poliuretan,  
cu rezistenţă mare la rupere.

Dimensiuni: 34 x 25 x 13 cm
Volum: 11 l

Sticlă de băuturi 720°DGREE. Sistem antiscurgere chiar 
şi pentru băuturile carbogazoase, orificiu inovator pentru 
băut, cu sistem anti-răsturnare.

Sticlă de 720 DGREE, 1,0 l
dimensiuni: diametru 7,8 cm,  
înălţime 28,5 cm, greutate 225 g

Sticlă de 720 DGREE, 1,5 l
dimensiuni: diametru 9,8 cm,  
înălţime 28,7 cm, greutate 265 g

Tacâmuri To-Go elegante pentru şantier sau pentru picnic, 
de dimensiune standard, robuste şi care se grupează 
compact, alimentare, fără gust, adecvate pentru spălarea 
în maşina de spălat vase şi extrem de rezistente. Colecţia 
koziol ORGANIC este realizată din celuloză naturală şi este 
fabricată în Germania.

Tacâmuri To-Go

Caserolă pentru alimente Sticlă de 720 DGREE

Tacâmuri

Magazin de obiecte de vanzare pentru fani



18

335

18

577221 

577154 

205398

 205399

 S 204056

 M 204057

 L 204058

 XL 204059

 XXL 204060

 XXXL 204061

 XS 202849

 S 201300

 M 201301

 L 201302

 XL 201303

 XXL 201304

577003 

Nr. comandă

Nr. comandă

Nr. comandă

Nr. comandăNr. comandă

Nr. comandă

Huse de acoperire 
pentru încălţăminte TPC Keytool

Centură de scule

Hanorac Jacheta Softshell

Mai multe articole 
găsiţi pe site-ul nostru 
web

Online

Realizat din material plastic ABS stabil, cu sistem de 
cuplare şi cu închizător T-LOC. Aici se pot depozita 
în mod optim cărţi de vizită, biţi şi orice alte tipuri de 
articole de dimensiuni mici. Fabricat în Germania.

 Systainer XXS gri
Dimensiuni: 30 x 105 x 65 mm

 Systainer XXS albastru
Dimensiuni: 30 x 105 x 65 mm

Husă de acoperire pentru încălţăminte, pentru un 
mediu de lucru curat, de exemplu, în cazul montajului 
de bucătării. Reutilizabil, poate fi spălat manual, am-
balat practic într-o pungă cu şnur pentru depozitare. 
Cu talpă antiderapantă.

Mărime universală:  
o singură dimensiune

Keytool compact sub forma TPC  Festool, din oţel 
inoxidabil de înaltă calitate, sablat mat. Adecvat ca 
însoţitor indispensabil pentru orice set de chei şi 
reuneşte 8 funcţii în spaţii reduse.

TPC Keytool

Centură de scule robustă pentru menţinerea sculelor 
la îndemână. Centură şi curea de umăr reglabile 
pentru un grad înalt de confort în timpul lucrului, 
geantă de scule cu număr mare de compartimente 
şi posibilităţi de depozitare, suport pentru maşina de 
găurire cu percuţie şi de înşurubat cu acumulator, 
pentru o stabilitate optimă.

Centură de scule  
cu curea de umăr

Glugă cu şnur de strângere verde. Parte interioară 
înăsprită şi buzunar-marsupiu în faţă, benzi tricotate 
pe talie şi mâneci. Colorit: albastru închis cu inscripţie 
imprimată pe flancul stâng şi pe spate.

Material: 60% bumbac, 40% poliester
Fabricat conform standardului OEKO-TEX®

Hanorac

Jachetă funcţională modernă pentru activităţi sportive  
în aer liber sau de zi cu zi. Jacheta bărbătească este semi-
permeabilă la aer, hidrofobă şi foarte flexibilă datorită 
glugii reglabile şi detaşabile. Forma ergonomică a mâneci-
lor asigură o libertate optimă de mişcare.

Material: 100 % poliester – 300 g/m²
Impermeabilitate: 5.000 mm
Permeabilitate la aer: 3.000 g/m²/24 h

Jacheta Softshell
Hanorac

Hanorac
Hanorac

Hanorac
Hanorac

Jacheta Softshell

Jacheta Softshell

Jacheta Softshell

Jacheta Softshell
Jacheta Softshell

 Systainer XXS
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 Festool la nivel mondial.

Online, prin intermediul unui dispozitiv 
mobil sau din comerţ.
Ne bucurăm de vizita dumneavoastră.

Următorul distribuitor găsiţi la:  
www.festool.ro/comercianti

Descărcaţi aplicaţiile noastre  
din App Store:

Vizitaţi-ne pe reţelele  
de socializare:

Cunoaşteţi deja blogul nostru:  
www.festool.com/blog

Cheie de identificare produs

Tip de produs Clasa de performanta Variante de echipament Ambalat in cutie  Systainer
Inclus de asemenea  

in livrare

Talpa disc Ø (mm),  
volumul rezervorului, 
etc.

F schimbarea instrumentului
E Electronică
B Frână rapidă 
CE  CENTROTEC
Q plug-it
SG Depozit de furtun
LE Varianta de aer comprimat
I Compatibil  Bluetooth®

cu cutie  Systainer Gama extinsa  
de accesorii incluse  
cu produsul

De peste 90 de ani, pasiunea noastră 
pentru scule electrice de înaltă calitate 
a rămas aceeaşi. Această pasiune  
o împărtăşim cu clienţii şi fanii noştri  
din întreaga lume.



Note generale pe catalog:

01 Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul utilizării produselor  Festool, de exemplu, scule  
cu aer comprimat şi electrice împreună cu accesoriile şi materialele consumabile ale 
 acestora, precum şi la prelucrarea substanţelor sau materialelor nocive pentru sănătate, 
este necesară utilizarea dispozitivelor de protecţie adecvate, respectiv purtarea echipa-
mentului personal de protecţie. Informaţii în această privinţă se găsesc în fişele cu datele 
de  securitate corespunzătoare. Dacă aveţi întrebări, adresaţi-vă serviciului nostru pentru 
clienţi.

02 Dacă în catalog sunt specificate indicaţii de prelucrare precum date privind cantităţile, 
economiile de timp, puterile pe unitatea de suprafaţă, acestea sunt valori medii, care, în 
funcţie de materialele prelucrate, pot fi semnificativ mai mari sau mai mici. Producătorul 
nu îşi asumă nicio răspundere dacă aceste valori nu vor fi atinse în fiecare caz particular. 
Pentru solicitări în acest sens, vă stă la dispoziţie reprezentantul comercial de specialitate 
 Festool.

03 Greutăţile maşinilor specificate în catalog reprezintă de obicei masa maşinii pregătite 
de utilizare inclusiv scula de lucru în dotarea de serie, dar fără cablu şi accesorii, respectiv 
materiale consumabile. Vă rugăm să aveţi în vedere că greutăţile indicate pot diferi de 
valorile din catalog în funcţie de scula de lucru, acumulatori, accesorii sau alte componente 
utilizate suplimentar.

04 Toate drepturile de protecţie ale mărcilor, brevetelor sau alte drepturi de protecţie 
 industrială menţionate în acest catalog rămân în proprietatea celui autorizat, chiar dacă 
nu se atrage explicit atenţia asupra acestui lucru în corelaţie cu unul dintre drepturile 
menţionate anterior. Redarea în special a denumirilor de utilizare, denumirilor comerciale, 
denumirilor mărfurilor etc. în acest catalog nu îndreptăţeşte nici fără identificator special  
la prezumţia că astfel de denumiri pot fi considerate libere în sensul dreptului de protecţie  
al mărcii comerciale şi înregistrate şi că pot fi utilizate de oricine.

05 Dreptul de a efectua modificări, în special la datele tehnice sau specificaţii fără înştiinţare 
prealabilă, rezervat. Caracteristicile distinctive individuale pot diferi în funcţie de particulari-
tăţile specifice ţării.

06 Produsele pot să difere faţă de cele din imagini şi pot reprezenta parţial componente  
sau piese care nu fac parte din dotarea de serie a aparatelor respective. Dacă aveţi întrebări,  
vă rugăm să vă adresaţi reprezentanţei comerciale  Festool.

07 Siguranţă: Toate sculele electrice şi pneumatice menţionate în acest catalog respectă –  
în funcţie de tipul aparatului – normele de siguranţă IEC, respectiv EN valabile şi aplicabile 
(de exemplu, IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 62 841, IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, 
IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).

08 Conformitate CE: Toate sculele electrice şi pneumatice menţionate în acest catalog 
respectă dispoziţiile directivelor UE aplicabile (de exemplu, directiva privind echipamentele 
tehnice 2006/42/CE, directiva privind joasa tensiune 2014/35/UE, directiva privind compatibi-
litatea electromagnetică 2014/30/UE, directiva RoHS 2011/65/UE, directiva privind pregătirea 
instalaţiilor de transmisie prin radio 2014/53/UE, directiva pentru aparate şi sisteme de 
protecţie pentru utilizarea conform destinaţiei în zone cu pericol de explozie 2014/34/UE).

09 Certificare ISO: Toate sculele electrice şi pneumatice menţionate în acest catalog sunt 
executate în unităţile noastre de producţie, care sunt certificate conform DIN EN ISO 9001.

10 Marca verbală  Bluetooth® şi siglele sunt mărci înregistrate  Bluetooth SIG, Inc. şi sunt 
utilizate de TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG şi de  Festool sub licenţă.



Festool is dedicated to taking care  
of forests for future generations.  
The following materials are  
FSC™-certified: paper.

FESTOOL Romania
Mobil: +40-746-377.056
 +40-757-985.595

Customer Service:
Tel: (+36-1)297-1350
Fax: (+36-1)297-1359
e-mail: customerservice＠festool.hu

www.festool.ro
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Data: 01/2022, înlocuieşte toate cataloagele anterioare.

Ne rezervăm dreptul de efectua modificări şi de a corecta eventualele erori.
Produsele pot să difere faţă de cele din imagini.
Preţ orientativ recomandat de producător.
Preţuri valabile începând cu 01.01.2022.
Preţurile impuse de distribuitori ar putea să difere.
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