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Cuprins

Colaborarea cu noi asigură satisfacţia deplină a clienţilor dumneavoastră şi implicit a dumneavoastră, clientul 3M.  

3M Reparaţii Auto şi Festool Sisteme Auto şi-au unit portofoliile de produse într-unul singur. O ofertă completă, de înaltă 

calitate, orientată spre cerinţele clienţilor. Cu o tehnologie avansată a maşinilor, a materialelor abrazive şi a produselor 

pentru finisarea suprafeţelor vopsite, 3M™ satisface pe deplin toate cerinţele. Astfel se creează o gamă de produse 

nouă, diversificată care duce la creşterea gradului de eficienţă, combinat cu un sistem de reparaţie a autovehiculelor 

care, prin performanţa procesului, permite realizarea unor lucrări de înaltă calitate şi cu o rentabilitate remarcabilă.

Împreună pentru lucrări de 
calitate realizate din prima.

Seturi
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Minerale abrazive 3M™ Cubitron™ II

Profitaţi de calitatea Premium:

• Şlefuieşte mai rapid decât alte materiale  

abrazive Premium

• Durabilitate crescută comparativ cu produsele  

concurente

• Asigură o finisare mai buna şi mai uniformă

• Este necesară o presiune mai mică de lucru 

Materialele abrazive 3M™ s-au încadrat întotdeauna în clasa produselor de vârf de 
pe piaţă şi se remarcă prin durabilitate, gradul înalt de îndepărtare a materialului şi 
calitatea înaltă a suprafeţei. Diferenţa de clasă devine imediat remarcabilă. Granulele 
ceramice precis profilate Cubitron™ II de la 3M™ permit, datorită geometriei lor, o 
slefuire foarte eficienta, cu o generare minimă de căldură. Această tehnologie inedită 
face posibilă o şlefuire mai rapidă, mai îndelungată şi cu o generare redusă de căldură, 
ceea ce determină automat creşterea productivităţii dumneavoastră.

Utilizări:

• Şlefuirea zonei de reparaţie
• Şlefuirea chitului
• Lucrări de şlefuire şi delimitare a zonei de reparaţie

Geometrie de tăiere brevetată:

La solicitări mari, piramidele se fragmentează, se rup şi fac loc unor 
muchii de şlefuire noi, ascuţite. Comparativ cu alte produse, mate-
rialele abrazive Cubitron™ II 3M™ au astfel o capacitate mai mare de 
şlefuire a materialului şi sunt mai durabile, concomitent cu un finisaj 
cu o degajare redusă de căldură.

Şlefuire fără limite de viteză.

Minerale abrazive 
Cubitron™ II 3M™

Minerale abrazive  
convenţionale
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Şlefuire electrică pentru caroserie

Set electric de şlefuire pentru caroserie

Reparaţia, şlefuirea materialelor, 
îndepărtarea vopselei.
Cu ROTEX RO 150, setul electric de şlefuire pentru caroserie devine imediat cea mai bună opţiune. În cazul şlefuirii  

grosiere, acesta împreună cu discurile 3M™ Cubitron II este deosebit de rapidă la îndepărtarea materialului, rezultatul 

fiind o suprafaţă perfectă. Un set polivalent, care vă ajută să economisiţi timp datorită montării şi demontării rapide  

şi schimbării deosebit de simple a discurilor.

Informaţii suplimentare la pagina 206 
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Şlefuire electrică pentru caroserie

Un adevărat campion al vitezei este şi mineralul de şlefuit  
Cubitron™ II 3M™. Datorită tehnologiei inovatoare, acesta este 
mai rapid decât produsele Premium echivalente şi asigură  
totodată obţinerea unor rezultate de şlefuire de calitate, deo-
sebit de uniforme. În plus, în cazul şlefuirii cu materialele abrazive 
3M™ Cubitron™ II, nu se generează căldură care ar putea afecta 
materialul şi structura. Astfel, datorită reducerii nivelului de 
căldură, este în permanenţă asigurată o reparaţie mai bună  
a caroseriei, fără modificarea structurii metalice.
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Şlefuire pneumatică pentru caroserie

Cu până la 30 % mai puţine costuri pentru energia electrică. Acest lucru este absolut remarcabil. La fel este şi rezultatul 

şlefuirii. Setul pneumatic de şlefuire pentru caroserie se evidenţiază prin consumul redus de aer comprimat şi îndepărtarea 

deosebit de eficientă a materialului. Astfel, beneficiaţi de cel mai eficient proces de şlefuire şi obţineţi rezultate perfecte.

Set pneumatic de şlefuire pentru caroserie

Profesioniştii fac economii.  
Cei care fac economii, profită.

Informaţii suplimentare la pagina 218 
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Şlefuire pneumatică pentru caroserie

Şlefuire rapidă si eficientă. Pentru că timpul înseamnă bani. Fie 
că este vorba despre viteză sau despre durata îndelungată de 
viaţă, materialele abrazive Cubitron™ II 3M™ sunt în vârful cla-
samentului la ambele categorii. În comparaţie cu alte produse 
Premium, produsele noastre garantează reducerea la jumătate 
a timpului de lucru şi o calitate optimă a proceselor de şlefuire. 
Toate acestea cu un consum de energie şi de presiune semnifi-
cativ redus.
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Pregătire electrică pentru vopsire

Cu detectorul de aspiraţie, sistemul de control al vibraţiilor şi frâna cu disc, setul electric de pregătire cu ETS EC 150 îşi 

demonstrează pe deplin respectul faţă de sănătatea dumneavoastră. În plus, acesta este şi deosebit de uşor de manevrat. 

Fiind flexibil şi uşor, chiar şi lucrul cu o singură mână este foarte facil. Datorită motorului electric EC-TEC economic şi cu 

o durată îndelungată de viaţă, setul electric de pregătire devine forţa motrice a întreprinzătorului.

Set electric de pregătire

Lucraţi sănătos.

Informaţii suplimentare la pagina 2210 
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Pregătire electrică pentru vopsire

Sistemul Accuspray™ 3M™. Pistol manual pentru vopsit care ajută 
la reducerea gazelor în momentul pulverizării, asigură un transfer 
bun al materialului pe piesă şi ajută la obţinerea unui strat de 
acoperire uniform. Duza transparentă şi detaşabilă se curăţă 
extrem de uşor, ceea ce înseamnă că, comutarea dintre culorile 
stratului de grund se face mai uşor ca oricând. Cu această inovaţie, 
suprafeţele netede şi grosimile optime ale straturilor sunt garan-
tate întotdeauna. Campionul la viteza procesului de acoperire, 
economiseşte timp şi efort, este ergonomic şi este foarte uşor de 
curăţat, ceea ce permite o schimbare rapidă a nuanţei de culoa-
re din dispozitivul de umplere.
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Pregătire pneumatică pentru vopsire

Setul pneumatic de pregătire se evidenţiază prin costurile reduse, pentru consumul de aer comprimat şi manevrarea 

deosebit de uşoară. Furtunul IAS face posibilă schimbarea fără probleme a maşinii. Tehnologia motoarelor LEX asigură 

în schimb o durată de viaţă deosebit de îndelungată şi face ca setul să devină o investiţie fiabilă. Cele mai bune premise, 

pentru a obţine rapid şi întotdeauna rezultatul perfect.

Set pneumatic de pregătire

Şlefuire eficientă.  
Reducerea cheltuielilor

Informaţii suplimentare la pagina 2312 
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Pregătire pneumatică pentru vopsire

Coli de şlefuit 3M™ Cubitron™ II Hookit™ pentru şlefuirea fără 
efort a chitului si grundului. Perfecţionate pentru lucrul rapid, 
cu economie de material, cu care obţineţi suprafeţe extrem de 
netede. Prin îndoire de-a lungul perforaţiei, benzile se pot separa 
şi folosi şi pe un dispozitiv de şlefuire mai mic. Perforaţia Hookit 
Multihole inovatoare in formă de săgeată permite o absorbţie 
mai bună a prafului rezultat din şlefuire. Şlefuire curată într-un 
mediu curat în atelier.
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Siguranţă

Pulberile uscate şi explozive nu îşi au locul în mediul ambiant, ci în recipientul ignifug din plastic al setului de siguranţă. 

Aspiratorul special reduce la minimum şi fără compromisuri pericolul de incendiu şi de explozie şi protejează astfel în 

mod activ atelierul dumneavoastră. Chiar şi în dotarea completă, setul de siguranţă este un exemplu concludent pentru 

organizarea locului de muncă şi asigură un lucru cu până la 30 % mai rapid.

Set de siguranţă

Drumul spre succes  
este garantat.

Informaţii suplimentare la pagina 2414 
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Siguranţă

Fiind potrivit pentru setul de siguranţă, 3M are pregătite  
articolele ideale pentru protecţia angajaţilor dumneavoastră, 
fiind ideal pentru orice atelier responsabil. Ochelarii de protecţie, 
antifoanele cu prindere pe cască şi masca anti-particule fac 
parte din gama de produse, la fel ca şi liniile de materiale abrazive 
specifice substratului, care împiedică coroziunea de contact  
cu formare de bule.
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Grad ridicat de luciu

Obţineţi aproape instantaneu o finisare perfectă. Setul pentru luciu intens face acest lucru posibil pentru orice sistem 

de lacuri şi nuanţe dificil de prelucrat. Procesul standard de lucru permite obţinerea unui rezultat de polişare perfect, cu 

minimum de efort. Datorită organizării optime a spaţiului de lucru, cu multe compartimente de depozitare, economisiţi  

şi mai mult timp la şlefuirea suprafeţelor.

Set pentru un grad ridicat de luciu

Viteză mare şi grad  
ridicat de luciu.

Informaţii suplimentare la pagina 2516 
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Grad ridicat de luciu

Verde, galben, albastru. Aceasta înseamnă siguranţa: să aveţi 
întotdeauna produsul potrivit la îndemână. Sistemul de polişare 
pe coduri de culori elimină riscul de confuzie şi asigură condiţiile 
optime pentru ca, în cadrul fiecărei etape de lucru,să aveţi întot-
deauna la îndemână pasta de polişare potrivită şi buretele de  
polişat adecvat. Un avantaj evident pentru un lucru curat şi exact.
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Reparaţii zone mici

În 90 de minute se pot realiza multe lucruri. De exemplu, o reparaţie completă a unor avarii de proporţii mici. Cu setul 

de reparaţie zone mici, se pot efectua într-o clipă reparaţii cu mărimea de până la 3,5 cm, cu doar un singur set şi  

o singură maşină. Această prelucrare rapidă nu asigură doar satisfacţia clienţilor. Setul pentru reparaţii zone mici asigură, 

de asemenea, eficienţa lucrărilor şi profituri considerabile pentru dumneavoastră.

Set reparaţii zone mici

Profituri obţinute  
în timp record.

Informaţii suplimentare la pagina 2618 
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Reparaţii zone mici

Repararea şi lăcuirea avariilor de proporţii mici fac parte din acti-
vitatea zilnică. De aceea, un sistem optimizat pentru executarea 
acestor reparaţii este deosebit de important. 3M Reparaţii Auto 
furnizează materialele de reparaţie pentru material plastic, mate-
rialele abrazive şi produsele pentru finisarea suprafeţelor vopsite 
3M™ Cubitron™ II. O întreagă gamă de produse corelate pentru 
un proces optim, pentru prima dată de la o singură sursă. Toate 
se pot utiliza la o singură maşină Festool. Acest grad de eficienţă 
este nou şi reprezintă punctul de plecare pentru lucrul simplificat 
şi obţinerea calităţii fără compromisuri.
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Informaţii set

Set electric de şlefuire pentru caroserie

Şlefuitor cu excentric Nr. comandă

ROTEX RO 150 FEQ 202770

Staţie de lucru

WCR 1000 202745

SYSTAINER

SYS-Combi 3/D 150/4S 202711

Aspirator mobil

CTM 36 E 575098

Sac de filtrare

SC-FIS-CT 36/5 202644

Furtun de aspiraţie

D21,5 x 5 m HSK 202580

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT 202712

Distribuitor Y 

D 50 SV-AS/D 50 V 202726

Praf de control Nr. comandă

Aplicator manual 09561

Cartuş cu aplicator, 50 g, negru 09560

Bloc pentru şlefuire manuală Hookit™ Purple Premium

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Discuri abrazive

Disc abraziv Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
150 mm

51370

Disc abraziv Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
150 mm

51423

Coală abrazivă

Coala abrazivă Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
70 x 396 mm

51412

Coala abrazivă Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
70 x 396 mm

51415

Sistem combinat pentru protecţia feţei şi auzului Nr. comandă

G500 5V5F1H51

Mască anti-particule Aura™

FFP2 06923+

Festool Automotive Systems Materiale abrazive şi accesorii 3M™

Protecţia muncii 3M™

20 
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Informaţii set

Set pneumatic de şlefuire pentru caroserie

Sistem combinat pentru protecţia feţei şi auzului Nr. comandă

G500 5V5F1H51

Mască anti-particule Aura™

FFP2 06923+

Şlefuitor pneumatic cu excentric Nr. comandă

LEX 3 150/5 202796

LEX 3 150/7 202797

Staţie de lucru

WCR 1000 202745

SYSTAINER

SYS-Combi 3/D 150/4S 202711

Aspirator mobil

CTM 36 E LE 575100

Sac de filtrare

SC-FIS-CT 36/5 202644

Furtun de aspiraţie

D21,5 x 5 m HSK 202580

Furtun IAS

IAS 3 light 3500 AS 202651

Racord dublu

IAS 3-DA-CT 202744

Praf de control Nr. comandă

Aplicator manual 09561

Cartuş cu aplicator, 50 g, negru 09560

Bloc pentru şlefuire manuală Hookit™ Purple Premium

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Discuri abrazive

Disc abraziv Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
150 mm

51370

Disc abraziv Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
150 mm

51423

Coală abrazivă

Coala abrazivă Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
70 x 396 mm

51412

Coala abrazivă Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
70 x 396 mm

51415

Festool Automotive Systems Materiale abrazive şi accesorii 3M™

Protecţia muncii 3M™
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Informaţii set

Festool Automotive Systems Materiale abrazive şi accesorii 3M™

Set electric de pregătire

Şlefuitor electric cu excentric Nr. comandă

ETS EC150/3 EQ 202779

ETS EC150/5 EQ 202783

Staţie de lucru

WCR 1000 202745

SYSTAINER

SYS-Combi 3/D 150/4S 202711

Suport pentru pistolul de vopsire

WCR 1000 LPH 202755

Aspirator mobil

CTM 36 E 575098

Sac de filtrare

SC-FIS-CT 36/5 202644

Furtun de aspiraţie

D21,5 x 5 m HSK 202580

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT 202712

Distribuitor Y

D 50 SV-AS/D 50 V 202726

Interfaţă moale

IP-STF D 150/17 MJ 202646

IP-STF D 150/17 MJ-S2x 202662

Praf de control Nr. comandă

Aplicator manual 09561

Cartuş cu aplicator, 50 g, negru 09560

Bloc pentru şlefuire manuală Hookit™ Purple Premium

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Discuri abrazive 

Disc abraziv Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
150 mm

51370

Disc abraziv Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
150 mm

51423

Disc abraziv Purple Premium Hookit™ 334U P320,  
150 mm

50531

Disc abraziv Purple Premium Hookit™ 334U P400,  
150 mm

50533

Disc abraziv Purple Premium Hookit™ 334U P500,  
150 mm

50534

Disc abraziv Hookit™ 260L+ P1000,  
150 mm 

34782

Coală abrazivă

Coala abrazivă Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
70 x 396 mm

51412

Coala abrazivă Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
70 x 396 mm

51415

Coală Purple Premium Hookit™ 334U P320,  
70 x 396 mm

30615

Accuspray™

Pistol HG14 16577

Capete cu duze, 1,8 mm 16611

STD 125 microni 50 capace/50 cuzineţi/24 fişe 16026

STD 200 microni 50 capace/50 cuzineţi/24 fişe 16000

Ochelari de protecţie Nr. comandă

SecureFit 200 SF201AF

Antifoane 1310

Mască anti-particule Aura™

FFP2 06923+

Protecţia muncii 3M™
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Şlefuitor pneumatic cu excentric Nr. comandă

LEX 3 150/3 202795

LEX 3 150/5 202796

Staţie de lucru

WCR 1000 202745

SYSTAINER

SYS-Combi 3/D 150/4S 202711

Suport pentru pistolul de vopsire

WCR 1000 LPH 202755

Aspirator mobil

CTM 36 E LE 575100

Sac de filtrare

SC-FIS-CT 36/5 202644

Furtun de aspiraţie

D21,5 x 5 m HSK 202580

Furtun IAS

IAS 3 light 3500 AS 202651

Racord dublu

IAS 3-DA-CT 202744

Interfaţă moale

IP-STF D 150/17 MJ 202646

IP-STF D 150/17 MJ-S2x 202662

Festool Automotive Systems
Praf de control Nr. comandă

Aplicator manual 09561

Cartuş cu aplicator, 50 g, negru 09560

Bloc pentru şlefuire manuală Hookit™ Purple Premium

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Discuri abrazive 

Disc abraziv Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+, 150 mm 51370

Disc abraziv Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+, 150 mm 51423

Disc abraziv Purple Premium Hookit™ 334U P320,  
150 mm

50531

Disc abraziv Purple Premium Hookit™ 334U P400,  
150 mm

50533

Disc abraziv Purple Premium Hookit™ 334U P500,  
150 mm

50534

Disc abraziv Hookit™ 260L+ P1000, 150 mm 34782

Coală abrazivă

Coala abrazivă Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
70 x 396 mm

51412

Coala abrazivă Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
70 x 396 mm

51415

Coală Purple Premium Hookit™ P320, 70 x 396 mm 30615

Accuspray™

Pistol HG14 16577

Capete cu duze, 1,8 mm 16611

STD 125 microni 50 capace/50 cuzineţi/24 fişe 16026

STD 200 microni 50 capace/50 cuzineţi/24 fişe 16000

Materiale abrazive şi accesorii 3M™

Informaţii set

Protecţia muncii 3M™

Ochelari de protecţie Nr. comandă

SecureFit 200 SF201AF

Antifoane 1310

Mască anti-particule Aura™

FFP2 06923+

Set pneumatic de pregătire
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Informaţii set

Set de siguranţă

Şlefuitor pneumatic cu excentric Nr. comandă

LEX 3 150/3 202795

LEX 3 150/5 202796

Staţie de lucru

WCR 1000 202745

SYSTAINER

SYS-Combi 3/D 150/4S 202711

Suport pentru pistolul de vopsit

WCR 1000 LPH 202755

Aspirator mobil

CTM 48 E LE EC / B22 575105

Sac de filtrare

SC-FIS-CT 48/5 202654

Furtun de aspiraţie

D21,5 x 5 m HSK 202580

Furtun IAS

IAS 3 light 3500 AS 202651

Racord dublu

IAS 3-DA-CT 202744

Interfaţă moale

IP-STF D 150/17 MJ 202646

IP-STF D 150/17 MJ-S2x 202662

Praf de control Nr. comandă

Aplicator manual 09561

Cartuş cu aplicator, 50 g, negru 09560

Bloc pentru şlefuire manuală Hookit™ Purple Premium

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Discuri abrazive

Disc abraziv Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
150 mm

51370

Disc abraziv Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
150 mm

51423

Disc abraziv Purple Premium Hookit™ 334U P500,  
150 mm

50534

Disc abraziv Hookit™ 260L+ P1000,  
150 mm 

34782

Coală abrazivă

Coala abrazivă Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
70 x 396 mm

51412

Coala abrazivă Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
70 x 396 mm

51415

Festool Automotive Systems Materiale abrazive şi accesorii 3M™

Ochelari de protecţie Nr. comandă

SecureFit 200 SF201AF

Antifoane 1310

Mască anti-particule Aura™

FFP2 06923+

Protecţia muncii 3M™
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Informaţii set

Set pentru un grad ridicat de luciu

Şlefuitor pneumatic cu excentric Nr. comandă

Set LEX 3 77 202794

LEX 3 150/3 202795

Maşina rotativă de polişat

RAP 150-14 FE 202764

Şlefuitor cu excentric

ROTEX RO 150 FEQ 202770

Staţie universală 

UCR 1000 202554

SYSTAINER

SYS-STF-D77/D90/93V 202596

Disc de polişare

PT-STF D150 MJ-FX 202704

Lamă pentru îndepărtat defecte

LZK-HM 202590

Discuri abrazive Nr. comandă

Disc abraziv Hookit™ 260L+, P1500, 150 mm 34784

Disc abraziv Hookit™ 260L+, P1500, 76 mm 51267

Disc abraziv Trizact™ 443SA, P3000, 150 mm 50414

Disc abraziv Trizact™ 443SA, P3000, 75 mm 50415

Disc abraziv Trizact™ 6000, 150 mm 51130

Disc abraziv Trizact™ 6000, 75 mm 51131

Bureţi de polişare

Burete de polişare Quick Connect Perfect-it™ III,  
verde neted, 150 mm

50878

Burete de polişare Quick Connect Perfect-it™ III,  
verde vălurit, 150 mm

50962

Burete de polişare Quick Connect Perfect-it™ III,  
galben vălurit, 150 mm 

50879

Burete de polişare Ultrafina™ SE, 150 mm 50388

Adaptor Quick Connect 

pentru bureţii de polişare Quick Connect Perfect-it™ III 33271

Pastă de polişare Perfect-it™ III

Pastă abrazivă Plus 50417

Pastă abrazivă Extra Fine Plus 80349

Pastă de polişare anti-hologramă 50383

Spray de control al finisării 55535

Lavete de polişare

Lavetă din microfibră Scotch Brite™, verde 60671

Lavetă din microfibră Scotch Brite™, galbenă 50400

Lavetă de polişat anti-hologramă Perfect-it™ III, albastră 50486

Bandă albastră 3434 Scotch® 3M™

18 mm x 50 m 07895

24 mm x 50 m 07897

36 mm x 50 m 07898

48 mm x 50 m 07899

Festool Automotive Systems Materiale abrazive şi accesorii 3M™

Ochelari de protecţie Nr. comandă

SecureFit 200 SF201AF

Antifoane 1310

Mască anti-particule Aura™

FFP2 06923+

Protecţia muncii 3M™

powered by
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Informaţii set

Set reparaţii zone mici

Şlefuitor cu excentric Nr. comandă

ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus 202776

Staţie de lucru

WCR 1000 202745

SYSTAINER

SYS-STF-D77/D90/93V 202596

Suport pentru pistolul de vopsit

WCR 1000 LPH 202755

Aspirator mobil 

CTM 26 E 575096

Sac de filtrare

SC-FIS-CT 36/5 202644

Furtun de aspiraţie

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT 202712

Interfaţă moale

IP-STF-D90/6 202653

Disc de polişare

PT-STF-D80 FX-RO90 202698

Discuri abrazive Nr. comandă

Disc abraziv Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
90 mm

51611

Disc abraziv Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
90 mm

51614

Disc Hookit™ Purple Premium 734U/334U P500,  
90 mm

51624

Disc abraziv Hookit™ 260L+ P1000,  
150 mm 

51585

Disc abraziv Trizact™ 443SA, P3000, 75 mm 50145

Disc abraziv Trizact™ 6000, 75 mm 51131

Burete de polişare

Burete de polişare Perfect-it™ III, verde vălurit, 75 mm 50499

Pastă de polişare Perfect-it™ III

Pastă abrazivă Plus 50417

Spray de control al finisării 55535

Lavetă de polişare

Lavetă din microfibră Scotch Brite™, verde 60671

3M™ Scotch® Tape 3030

18 mm x 50 m 50977

24 mm x 50 m 50978

36 mm x 50 m 50980

48 mm x 50 m 50981

Festool Automotive Systems Materiale abrazive şi accesorii 3M™

Ochelari de protecţie Nr. comandă

SecureFit 200 SF201AF

Antifoane 1310

Mască anti-particule Aura™

FFP2 06923+

Protecţia muncii 3M™
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Pregătirea suprafeţei

Patru maşini într-una  
singură.
O maşină care poate fi utilizată pentru şlefuire 
grosieră, şlefuire fină, polişare şi şlefuire în  
triunghi. Costuri iniţiale reduse, flexibilitate 
maximă şi o gamă largă de aplicaţii. Eficienţă 
sporită şi economisire de timp.

Articole incluse
Taler de şlefuit FastFix, Ø 90 mm (moale-HT), 
taler de şlefuit StickFix V93, DISPOZITIV DE 
SIGURANŢĂ Festool, în SYSTAINER SYS 2 
T-LOC

Accesorii Festool
de la pagina 61

Materiale abrazive 3M™

de la pagina 83

Date tehnice RO 90 DX FEQ-Plus

Consum de energie (W) 400

Viteză mişcare de rotaţie ROTEX (min-1) 260 – 520

Viteză mişcare excentric (min-1) 3.500 – 7.000

Cursă de şlefuire (mm) 3

Taler de şlefuit FastFix Ø (mm) 90

Conexiune Ø (mm) 27

Greutate (kg) 1,5

Nr. comandă 202776

= cu echipament electronic MMC

Şlefuitor cu excentric

Maşină rotundă cu adaptor triunghiular care 
şlefuieşte şi în colţuri.

• Patru maşini într-una singură: capacitate ridicată de îndepărtare 

a materialului în modul de şlefuire grosieră cu mişcarea de 

rotaţie ROTEX, mod de şlefuire extrafină în etapele de şlefuire 

intermediară şi şlefuire fină, colţuri mai curate cu talpa de  

şlefuit în triunghi şi rezultate strălucitoare la polişare

• Rulmenţi cu excentric rezistenţi, o unitate reductor cu dublă 

etanşare şi un comutator rezistent la praf prelungesc durata  

de viaţă a maşinii

• Mişcare de rotaţie ROTEX pentru polişare comodă – viteza 

redusă menţine scăzută temperatura şi nu permite pastei de 

polişare să producă holograme sau sa stropească excesiv

• Sistem de şlefuit cu taler suport FastFix, fără schimb de maşini

ROTEX RO 90 DX

30 
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Pregătirea suprafeţei

Şlefuitor cu excentric

Specialistul aflat la îndemână.

•  Un motor puternic şi o combinaţie de mişcare excentrică  

şi orbitală înlătură materialul de trei ori mai repede decât  

şlefuitoarele cu excentric convenţionale.

• Trei maşini într-una singură: îndepărtare extrem de rapidă  

a materialului la şlefuirea grosieră, mod de şlefuire extrafină  

la şlefuirea fină şi suprafeţe strălucitoare perfecte la polişare

• Eliminare sănătoasă şi eficientă a prafului cu principiul  

curent-jet

• Sistem de taler de şlefuit FastFix, fără schimb de maşini

ROTEX RO 125

Extrem de rezistentă.
Fiind prevăzut cu rulmenţi cu excentric puternici, 
o carcasă cu dublă etanşare şi comutatoare 
rezistente la praf, ROTEX poate rezista chiar şi la 
perioade lungi de utilizare continuă.

Date tehnice RO 125 FEQ-Plus

Consum de energie (W) 500

Viteză mişcare de rotaţie ROTEX (min-1) 300 – 600

Viteză mişcare excentric (min-1) 3.000 – 6.000

Cursă de şlefuire (mm) 3,6

Taler de şlefuit FastFix Ø (mm) 125

Conexiune Ø (mm) 27

Greutate (kg) 1,9

Nr. comandă 202773

Articole incluse
Taler de şlefuit FastFix Ø 125 mm (moale-HT), 
DISPOZITIV DE PROTECŢIE Festool, în SYSTAI-
NER SYS 2 T-LOC

Accesorii Festool
de la pagina 61

Materiale abrazive 3M™

de la pagina 83

= cu echipament electronic MMC

powered by
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Pregătirea suprafeţei

Şlefuitor cu excentric

Principiul original 3 în 1 cu un concept de 
maşină puternică.

• Trei maşini într-una singură: îndepărtare extrem de rapidă  

a materialului la şlefuirea grosieră, mod de şlefuire extrafină 

la şlefuirea fină şi suprafeţe strălucitoare perfecte la polişare

• Mişcare de rotaţie ROTEX pentru polişare comodă – viteza 

redusă menţine scăzută temperatura, chiar şi la maşina 

puternică RO 150, nepermiţând pastei de polişare să  

stropească excesiv sau să se usuce pe suprafaţă

• Sistem de taler de şlefuit FastFix, fără schimb de maşini

• Principiul CURENT-JET MULTIPLU pentru eliminarea  

eficientă a prafului la capacitate maximă de şlefuire

ROTEX RO 150

Timp de prelucrare redus 
datorită sistemului de înlo-
cuire a talerului FastFix.
Simplu, rapid şi sigur. Înlocuirile le puteţi face 
manual, fără să aveţi nevoie de scule. Pur şi 
simplu, scoateţi talerul, înlocuiţi şi continuaţi 
lucrul ...

Articole incluse
Taler de şlefuit FastFix Ø 150 mm (moale-HT), 
DISPOZITIV DE PROTECŢIE Festool,  
în SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Accesorii Festool
de la pagina 61

Materiale abrazive 3M™ 

de la pagina 83

Date tehnice RO 150 FEQ-Plus

Consum de energie (W) 720

Viteză mişcare de rotaţie ROTEX (min-1) 320 – 660

Viteză mişcare excentric (min-1) 3.300 – 6.800

Cursă de şlefuire (mm) 5

Taler de şlefuit FastFix Ø (mm) 150

Conexiune Ø (mm) 27

Greutate (kg) 2,3

Nr. comandă 202770

= cu echipament electronic MMC
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Pregătirea suprafeţei

Şlefuitor cu excentric

Şlefuitorul perfect.

• ETS 150 este disponibil în două versiuni: cu o cursă 

de şlefuire de 3 mm pentru un finisaj imaculat al 

suprafeţei sau cu o cursă de şlefuire de 5 mm pentru 

şlefuire intermediară a straturilor de vopsea sau lac 

transparent

• Rulment dublu pentru o durată de viaţă îndelungată

• Taler de şlefuit pentru condiţii de lucru sigure, fără 

greşeli şi fără costuri de reprelucrare

ETS 150/3 
ETS 150/5

Calitate perfectă  
a suprafeţei.
ETS 150/3 este versiunea preferată pentru  
şlefuire fină şi extrafină. Fiind o maşină uşoară  
în clasa sa, produce un finisaj excelent al supra-
feţei cu o cursă de şlefuire de 3 mm. ETS 150/5, 
cu o cursă de 5 mm, este versiunea preferată 
pentru şlefuire uşoară sau şlefuire între straturile 
de vopsea.

Date tehnice ETS 150/3 EQ ETS 150/5 EQ

Consum de energie (W) 310 310

Viteză mişcare excentric (min-1) 4.000 – 10.000 4.000 – 10.000

Cursă de şlefuire (mm) 3 5

Taler de şlefuit interşanjabilă Ø (mm) 150 150

Conexiune Ø (mm) 27 27

Greutate (kg) 1,8 1,8

Nr. comandă 202788 202789

Articole incluse ETS 150/5 EQ
Taler de şlefuit StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC 
(moale HT), cartuş de filtru, maşină de şlefuit, în 
cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 61

Materiale abrazive 3M™ 

de la pagina 83

= cu echipament electronic MMC

Articole incluse ETS 150/3 EQ
Taler de şlefuit StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC 
(extra-moale), cartuş de filtru, maşină de şlefuit, 
în cutie de carton

powered by
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Pregătirea suprafeţei

Şlefuitor cu excentric

Şlefuitorul perfect din clasa  
compactă.

• Durată mare de viaţă datorită tehnologiei cu motor 

CE şi a frânei de la talerul de şlefuit cu vârf de carbură

• Viteză variabilă în permanenţă şi reglarea constantă  

a vitezei sub sarcină

• Butonul de pornire-oprire poziţionat ideal nu permite 

activarea şi dezactivarea din greşeală

• Cu talerul de şlefuit cu curent-jet pentru eliminarea 

optimă a prafului

ETS EC 125/3

Exterior compact, interior 
inteligent.
ETS EC 125/3 este versiunea preferată pentru 
şlefuire fină şi extrafină din clasa compactă. Ca 
şlefuitor ce poate fi utilizat cu o singură mână şi 
cu un raport excelent între putere şi greutate, 
acesta produce o calitate excelentă a suprafeţei 
cu o cursă de şlefuire de 3 mm.

Date tehnice ETS EC 125/3 EQ

Consum de energie (W) 400

Viteză mişcare excentric (min-1) 6.000 – 10.000

Cursă de şlefuire (mm) 3

Taler de şlefuit interşanjabilă Ø (mm) 125

Conexiune Ø (mm) 27

Greutate (kg) 1,2

Nr. comandă 202786

Articole incluse
Taler de şlefuit StickFix Ø 125 mm (moale-HT), 
unealtă, în cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 61

Materiale abrazive 3M™ 
de la pagina 83

= cu echipament electronic MMC

Motor EC-TEC fără perii  
pentru o durată mare de viaţă 
şi un nivel înalt de eficienţă

www.3m.com.ro/TASS34 
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Pregătirea suprafeţei

Articole incluse ETS EC 150/5 EQ
Unealtă, taler de şlefuit StickFix Ø 150 mm  
FUSION-TEC (moale HT), în cutie de carton

Şlefuitor cu excentric

Şlefuitorul perfect din clasa compactă.

• Durată mare de viaţă datorită tehnologiei cu motor  

CE şi frânei de la talerul de şlefuit cu vârf de carbură

• Model compact, care cântăreşte doar 1,2 kg pentru 

condiţii de lucru optime sub aspect ergonomic

• Preselectare continuă a vitezei, viteză constantă chiar 

şi sub sarcină

• Siguranţă maximă în timpul lucrului datorită detectării 

vibraţiilor şi extracţiei

ETS EC 150/3 
ETS EC 150/5

Accesorii Festool
de la pagina 61

Materiale abrazive 3M™ 
de la pagina 83

Date tehnice ETS EC 150/3 EQ ETS EC 150/5 EQ

Consum de energie (W) 400 400

Viteză mişcare excentric (min-¹) 6.000 – 10.000 6.000 – 10.000

Cursă de şlefuire (mm) 3 5

Taler de şlefuit interşanjabilă Ø (mm) 150 150

Conexiune Ø (mm) 27 27

Greutate (kg) 1,2 1,2

Nr. comandă 202779 202783

= cu echipament electronic MMC Şlefuirea are multe 
aspecte. Ne-am gândit  
la toate.
La zone verticale sau margini înguste – noul  
ETS EC 150 îşi ocupă poziţia în orice împreju-
rare: manevrare şi şlefuire cu rezultate perfecte. 
Datorită motorului EC-TEC de înaltă performanţă 
şi fără perii, modelul compact ETS EC 150 este 
ideal pentru a lucra uşor şi cu o singură mână atunci 
când există cerinţe înalte atât pentru funcţionare 
lină, cât şi pentru o suprafaţă netedă.

Motor EC-TEC fără perii  
pentru o durată mare de viaţă 
şi un nivel înalt de eficienţă

Articole incluse ETS EC 130/5 EQ
Unealtă, taler de şlefuit StickFix Ø 150 mm  
FUSION-TEC (extra-moale), în cutie de carton

powered by
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Pregătirea suprafeţei

Şlefuitor orbital

O legendă plină de forţă.

• Reductor pentru îndepărtarea eficientă a materialului 

– perfect pentru şlefuirea straturilor de acoperire 

greu de îndepărtat

• Opritor de vibraţii pentru funcţionare lină şi condiţii 

de lucru sigure

• Mediu de lucru curat – eliminare eficientă a prafului 

pentru o bună vizibilitate a suprafeţei de lucru şi un 

loc de muncă fără praf

• Centru de greutate bine echilibrat pentru rezultate 

deosebite şi o muncă neobositoare

RUTSCHER RS 100

Viteză mare de îndepărtare 
a materialului.
Şlefuitoarele Festool cu acţionare cu roţi dinţate 
cu reductor sunt concepute întotdeauna pentru 
o îndepărtare puternică a materialului fiind astfel 
adecvate pentru şlefuirea unor straturi de aco-
perire vechi, groase şi greu de îndepărtat de pe 
suprafeţe mari.

Date tehnice RS 100 CQ

Consum de energie (W) 520

Turaţie motor la ralanti (min-1) 7.000

Viteză max. (min-1) 14.000

Cursă de şlefuire (mm) 5

Taler de şlefuit interşanjabilă (mm) 115 x 221

Conexiune Ø (mm) 27

Greutate (kg) 3,0

Nr. comandă 202763

Articole incluse
Taler de şlefuit StickFix 115 x 221 mm,  
în cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 62

Materiale abrazive 3M™ 

de la pagina 82

www.3m.com.ro/TASS36 
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Pregătirea suprafeţei

Şlefuitor rotativ

Şlefuitor mare, de categorie grea.

• Deosebit de economic atunci când este utilizat pe 

suprafeţe mari, deoarece maşina este proiectată pentru 

viteze mari de îndepărtare a materialului şi un parcurs 

rapid al lucrării

• Eliminarea optimă a prafului asigură un spaţiu de lucru 

curat, o bună vizibilitate şi un mediu de lucru sănătos

• Echipament care promovează sănătatea, antistatic, 

pentru îndepărtarea fiabilă a straturilor transparente  

de vopsea de pe metale, hotă de extracţie pentru elimi-

narea perfectă a particulelor fine de praf şi a aşchiilor

• Schimbarea fără scule a talerului de şlefuit

RAS 180

Echipament electronic 
MMC.
Având în vedere pornirea lină, viteza controlată 
şi controlul temperaturii pentru protecţie împo-
triva suprasolicitării, RAS este ideal pentru utili-
zare continuă în condiţii solicitante.

Articole incluse
Taler de şlefuit StickFix Ø 180, abrazive Hookit™, 
hotă de extracţie, unealtă, în cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 62

Materiale abrazive 3M™ 

 de la pagina 83

Date tehnice RAS 180 E

Consum de energie (W) 1.500

Turaţie motor la ralanti (min-1) 800 – 4.000

Taler de şlefuit interschimbabil Ø (mm) 180

Pasul filetului M14

Conexiune Ø (mm) 27

Greutate (kg) 4,2

Nr. comandă 575086

= cu echipament electronic MMC

powered by
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Pregătirea suprafeţei

Şlefuitor pneumatic cu excentric

Pentru finisarea suprafeţei.

•  Structura extrem de solidă asigură o durată de viaţă 

îndelungată, cerinţe de servisare minime şi reduceri 

mari ale costurilor

• Zgomotul de funcţionare plăcut, nivelurile scăzute de 

vibraţii şi dispersia sigură a aerului evacuat printr-un 

furtun de aer comprimat protejează sănătatea utiliza-

torului

• Frâna de la talerul de şlefuit reduce erorile de şlefuire 

când lăsaţi jos maşina, evitându-se astfel reprelucrarea 

şi costurile suplimentare

• Consumul scăzut de aer comprimat asigură economii 

însemnate

LEX 3 77

Pentru rezistenţă extremă.
Pentru prelucrări line fără defecţiuni şi fără  
întreţinerea maşinii.

Date tehnice LEX 3 77/2.5 Set LEX 3 77/2.5

Presiune de lucru (presiune debit) (bar) 6 6

Nr. de curse (min-1) 21.000 21.000

Viteză mişcare excentric (min-1) 10.500 10.500

Cursă de şlefuire (mm) 2,5 2,5

Valoare emisie vibraţii Ah (cu o singură osie) (m/s2) 0,8 0,8

Valoare emisie vibraţii Ah (cu trei osii) (m/s2) 1,9 1,9

Consum de aer la sarcină nominală (l/min) 270 270

Taler de şlefuit Ø (mm) 77 77

Nivel de presiune acustică (db (A)) 72 72

Greutate (kg) 0,8 0,8

Nr. comandă 202793 202794

Articole incluse set LEX 3 77/2.5
Taler de şlefuire StickFix Ø 77 mm W-HT 
(moale), maşina de şlefuit, ulei, conexiune IAS, 
IAS 3-SD, furtun cu aer comprimat Ø 12,4x 5m, 
interfaţa moale Ø 77 mm, în SYSTAINER SYS 2 
T-LOC, în cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 61

Materiale abrazive 3M™ 

 de la pagina 83
Indicaţie
Sistemul de conexiune IAS 3 este necesar  
pentru a acţiona şlefuitoarele cu aer comprimat.

Articole incluse LEX 3 77/2.5
Taler de şlefuit StickFix Ø 77 mm W-HT (moale), 
maşina de şlefuit, ulei, în cutie de carton
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Pregătirea suprafeţei

Indicaţie
Sistemul de conexiune IAS 3 este necesar  
pentru a acţiona şlefuitoarele cu aer comprimat.

Şlefuitor pneumatic cu excentric

Pentru şlefuire finală.

• Consumul scăzut de aer comprimat asigură economii însemnate

• Simplifică eliminarea definitivă a prafului, garantează cele mai 

bune rezultate de lucru şi protejează sănătatea utilizatorului 

când este asociată cu furtunul uşor IAS 3

• Frâna de la talerul de şlefuit reduce erorile de şlefuire când 

lăsaţi jos maşina, evitându-se astfel reprelucrarea şi costurile 

suplimentare

LEX 3 125/3 
LEX 3 125/5

Nicio posibilitate  
de confuzie.
Datorită indicatorului de cursă foarte vizibil pe 
comutatorul „pornit-oprit” al tuturor modelelor 
LEX 3, este uşor de selectat maşina corectă.

Articole incluse LEX 3 125/5
Taler de şlefuit StickFix Ø 125 mm (moale-HT), 
maşina de şlefuit, ulei, în cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 62

Materiale abrazive 3M™ 

 de la pagina 83

Date tehnice LEX 3 125/3 LEX 3 125/5

Presiune de lucru (presiune debit) (bar) 6 6

Nr. de curse (min-1) 19.000 19.000

Viteză mişcare excentric (min-1) 9.500 9.500

Cursă de şlefuire (mm) 3 5

Valoare emisie vibraţii Ah (cu o singură osie) (m/s2) 1,1 1,1

Valoare emisie vibraţii Ah (cu trei osii) (m/s2) 3,6 4,2

Consum de aer la sarcină nominală (l/min) 290 290

Taler de şlefuit Ø (mm) 125 125

Nivel de presiune acustică (db (A)) 70 70

Greutate (kg) 1 1

Nr. comandă 202798 202799

Articole incluse LEX 3 125/3
Taler de şlefuit StickFix Ø 125 mm (extra moale), 
maşina de şlefuit, ulei, în cutie de carton
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Pregătirea suprafeţei

Şlefuitor pneumatic cu excentric

Opreşte vibraţiile. Măreşte eficienţa.

• Precis – frâna de la talerul de şlefuit asigură un model curat

• Talere de şlefuit FUSION-TEC de înaltă calitate şi principiul 

CURENT-JET MULTIPLU pentru eliminare perfectă a prafului  

şi consum redus de materiale abrazive

• Opritor de vibraţii pentru condiţii de muncă sănătoase,  

neobositoare

• fără confuzie – viteza cursei uşor de identificat la comutatorul 

„pornit-oprit” la toate modelele LEX 3

LEX 3 150/3, LEX 3 150/5,  
LEX 3 150/7

Sigur şi sănătos.
Capacul softgrip antiderapant de pe LEX 3 se 
fixează în siguranţă. Eliminarea prafului pe baza 
principiului CURENT-JET MULTIPLU păstrează 
curat aerul şi piesa de prelucrat.

Indicaţie
Sistemul de conexiune IAS 3 este necesar  
pentru a acţiona şlefuitoarele cu aer comprimat.

Articole incluse LEX 3 150/5 şi LEX 3 150/7
Taler de şlefuit StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC 
(moale-HT), sculă, ulei, în cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 62

Materiale abrazive 3M™ 

de la pagina 83

Date tehnice LEX 3 150/3 LEX 3 150/5 LEX 3 150/7

Presiune de lucru (presiune debit) (bar) 6 6 6

Nr. de curse (min-1) 20.000 20.000 20.000

Viteză mişcare excentric (min-1) 10.000 10.000 10.000

Cursă de şlefuire (mm) 3 5 7

Valoare emisie vibraţii Ah (cu o singură osie) (m/s2) 2,1 2,7 3,17

Valoare emisie vibraţii Ah (cu trei osii) (m/s2) 3,7 3,9 5,8

Consum de aer la sarcină nominală (l/min) 290 290 290

Taler de şlefuit Ø (mm) 150 150 150

Nivel de presiune acustică (db (A)) 72 72 76

Greutate (kg) 1 1 1

Nr. comandă 202795 202796 202797

Articole incluse LEX 3 150/3
Taler de şlefuit StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC 
(extra-moale), unealtă, ulei, în cutie de carton

www.3m.com.ro/TASS40 

16_01367_3M Catalogue_2017_RO.indb   40 18.04.17   15:36



Pregătirea suprafeţei

Şlefuitor pneumatic cu excentric

Specialist în îndepărtarea materialului.

• Comutator „pornit-oprit” pentru lucrul în condiţii de 

siguranţă

• Indicator de cursă foarte vizibil

• Frâna de la talerul de şlefuit conferă un model curat

• Opritor de vibraţii pentru condiţii de muncă sănătoase, 

neobositoare

LEX 2 185/7

Capac softgrip.
Acoperirea softgrip de pe maşină garantează 
orientarea uşoară a maşinii, fără alunecare.

Articole incluse
Taler de şlefuit StickFix Ø 185 mm (moale), sticlă 
de ulei de curăţat şi lubrifiere LFC 9022 (50 ml), 
maşina de şlefuit, în cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 64

Materiale abrazive 3M™ 

de la pagina 83

Date tehnice LEX 2 185/7

Presiune de lucru (presiune debit) (bar) 6

Nr. de curse (min-1) 16.000

Viteză mişcare excentric (min-1) 8.000

Cursă de şlefuire (mm) 7

Consum de aer la sarcină nominală (l/min) 390

Taler de şlefuit Ø (mm) 185

Greutate (kg) 1,6

Nr. comandă 202792

Indicaţie
Sistemul de conexiune IAS 3 este necesar  
pentru a acţiona şlefuitoarele cu aer comprimat.
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Pregătirea suprafeţei

Şlefuitor orbital pneumatic

Perfect pentru suprafeţele drepte.

• Maşina este uşor de ghidat

• Preselectare a vitezei şi cursei

• Opritor de vibraţii pentru condiţii de muncă  

sănătoase, neobositoare

• Taler de şlefuit StickFix şi materiale abrazive  

pentru înlocuiri rapide

LRS 93

Opritor de vibraţii.
O solicitare mai mică a mâinilor şi încheieturilor. 
Echilibrarea VS reduce vibraţiile şi oscilaţiile şi 
este prietenoasă atât cu dumneavoastră, cât şi 
cu maşina.

Articole incluse
Taler de şlefuit StickFix 93 x 175 mm, sticlă de 
ulei de curăţat şi lubrifiere LFC 9022 (50 ml), în 
cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 63

Materiale abrazive 3M™ 

de la pagina 82

Date tehnice LRS 93 M

Presiune de lucru (presiune debit) (bar) 6

Nr. de curse (min-1) 14.000

Cursă de şlefuire (mm) 4

Consum de aer la sarcină nominală (l/min) 310

Taler de şlefuit cu StickFix (mm) 93 x 175

Greutate (kg) 1,2

Nr. comandă 202790

Indicaţie
Sistemul de conexiune IAS 3 este necesar  
pentru a acţiona şlefuitoarele cu aer comprimat.
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Pregătirea suprafeţei

Şlefuitor orbital pneumatic

Şlefuitor lung pentru suprafeţe mari.

• Uşor şi comod în pofida dimensiunii

• Viteză ridicată de îndepărtare a materialului  

pe suprafeţe mari, drepte

• Extractie foarte bună a prefului datorită  

sistemului IAS 3

• Mâner Softgrip

LRS 400

Ghidare uşoară.
Toate şlefuitoarele pneumatice orbitale sunt 
uşor de orientat, atât cu o mână, cât şi cu 
ambele mâini. Mânerul Softgrip şi mânerul  
suplimentar de la LRS 400 vă oferă control 
complet asupra maşinii.

Articole incluse
Taler de şlefuit StickFix 80 x 400 mm (moale), 
sticlă de ulei de curăţat şi lubrifiere LFC 9022 
(50 ml), în cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 63

Materiale abrazive 3M™ 

de la pagina 82
Indicaţie
Sistemul de conexiune IAS 3 este necesar  
pentru a acţiona şlefuitoarele cu aer comprimat.

Date tehnice LRS 400

Presiune de lucru (presiune debit) (bar) 6

Nr. de curse (min-1) 14.000

Cursă de şlefuire (mm) 4

Consum de aer la sarcină nominală (l/min) 390

Taler de şlefuit cu StickFix (mm) 80 x 400

Greutate (kg) 2,3

Nr. comandă 202791
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Pregătirea suprafeţei

Şlefuitor orbital

Şlefuitor compact, ce poate fi utilizat cu  
o singură mână.

• Lucraţi fără efort: cu un design compact, ergonomic, o greutate de 

numai 1,2 kg şi o distribuire perfect echilibrată a greutăţii

• Lucraţi mai repede cu o capacitate de a îndepărta cu până la 25 % mai 

mult material: noul echipament electronic de comandă MMC garantează 

faptul că turaţia de ralanti = viteza de lucru şi transferă toţi cei 250 waţi 

de energie direct la suprafaţa de lucru

• Lucru fără praf, mai sănătos. Mai puţină reprelucrare: fie cu aspiratorul 

mobil fără praf, fie cu sacul de colectare a aşchiilor cu durată mare de 

viaţă şi DISPOZITIVUL DE PROTECŢIE ataşabil, pentru şlefuire uniformă 

de-a lungul suprafeţelor, cadrelor şi panourilor geamului

RTS 400

Mediu de lucru curat.
Eliminare eficientă a prafului pentru o bună 
vizibilitate a suprafeţei de lucru şi un loc de 
muncă fără praf.

Articole incluse
Taler de şlefuit StickFix 80 x 130 mm, DISPOZI-
TIV DE PROTECŢIE Festool, sac de colectare a 
aşchiilor cu durată mare de viaţă, în cutie de 
carton

Accesorii Festool
de la pagina 63

Materiale abrazive 3M™ 

de la pagina 82

Date tehnice RTS 400 REQ

Consum de energie (W) 250

Turaţie motor la ralanti (min-1) 6.000 – 12.000

Nr. de curse (min-1) 12.000 – 24.000

Cursă de şlefuire (mm) 2

Taler de şlefuit interşanjabilă (mm) 80 x 130

Conexiune Ø (mm) 27

Greutate (kg) 1,2

Nr. comandă 202761

= electronic
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Pregătirea suprafeţei

Maşina rotativă de polişat

Genul multifuncţional.

• Declanşator de viteză variabilă pentru pornire uşoara 

şi accelerare

• Unitatea reductor cu 2 trepte de viteză este puter-

nică, solidă şi rezistentă pe întreaga gamă a turaţiilor

• Durată de viaţă îndelungată – protecţia la suprasar-

cină în funcţie de temperatură şi opritorul de filtrare 

protejează maşina

• Lucraţi perioade mai lungi – cântăreşte numai 2,1 kg, 

design ergonomic şi perfect echilibrat

SHINEX RAP 150

Aplicare precisă a puterii.
Transfer perfect de putere datorită distanţei 
minime dintre maşină şi taler şi diferitelor poziţii 
de prindere ale SHINEX RAP 150.

Articole incluse
Mâner suplimentar, montat în lateral, taler de 
şlefuire StickFix Ø 150 mm, în cutie de carton

Materiale de polişare 3M™ 
de la pagina 96

Date tehnice RAP 150-14 FE RAP 150-21 FE

Consum de energie (W) 1.200 1.200

Turaţie motor la ralanti (min-1) 600 – 1.400 900 – 2.100

Taler de polişare Ø maxim (mm) 150 150

Filet al fusului M14 M14

Greutate (kg) 2,1 2,1

Nr. comandă 202764 202765

= cu echipament electronic MMC

Accesorii 3M™ 
de la pagina 98
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Maşina rotativă de polişat

Centrală de forţă cu capacitate  
mare de acoperire.

• Răcirea îmbunătăţită în gama de turaţii inferioare  

şi protecţia la suprasarcină în funcţie de temperatură 

permit lucrul sub sarcini mari

• Viteză controlată, preselectare continuă a vitezei  

şi pornire lină pentru adaptare la suprafaţa de lucru

• Declanşator de viteză variabilă cu funcţie de pornire 

lentă

• Mâner de prindere ergonomic şi distribuţie perfectă  

a greutăţii pentru muncă relaxată

POLLUX 180

Atunci când trebuie  
să vă ocupaţi de sarcini 
solicitante.
POLLUX 180 E permite adaptarea perfectă la 
diferite materiale şi suprafeţe. Turaţia motorului 
rămâne în permanenţă constantă datorită echi-
pamentului electronic MMC permiţându-vă  
să lucraţi uniform fără să deterioraţi piesa de 
prelucrat, precum şi să evitaţi reprelucrarea 
consumatoare de timp.

Articole incluse
Taler de şlefuire StickFix Ø 180 mm, mâner  
suplimentar, montat în lateral, în cutie de carton

Accesorii 3M™ 
de la pagina 98

Materiale de polişare 3M™ 
de la pagina 96

Date tehnice POLLUX 180 E

Consum de energie (W) 1.500

Turaţie motor la ralanti (min-1) 800 – 2.400

Taler de polişare Ø max. (mm) 180

Fus M14

Greutate (kg) 3,6

Nr. comandă 202803

= cu echipament electronic MMC

Pregătirea suprafeţei
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Aspirator mobil 

Aspiratorul compact cu un recipient  
de 15 de litri.

• Organizare mai bună datorită spaţiului pentru depozitarea 

sigură a furtunului şi a cablului

• Putere mare de aspirare datorită turbinei compacte, de 

înaltă performanţă, şi furtunului de aspiraţie conică

• Dispozitivele SYSTAINER sunt fixate foarte repede la  

Sys-Dock

• Saci de filtrare SELFCLEAN, rezistenţi la rupere, cu funcţie 

de autocurăţare pentru putere de aspirare ridicată în per-

manenţă

CTL MIDI

Mic pe exterior,  
mare pe interior.
CTL MIDI este însoţitorul ideal. Aspiratorul com-
pact umed/uscat cu un recipient de 15 l este 
perfect pentru aspirarea unui volum mic până la 
mediu de praf şi murdărie. Pentru praf clasa L.

Articole incluse
Sac de filtrare montat, furtun de aspiraţie,  
Ø 27/32 x 3,5 m AS cu adaptor al unghiului  
rotativ pe partea aspiratorului, suport pentru 
furtun, Sys-Dock cu funcţie T-LOC, în cutie  
de carton

Accesorii Festool
de la pagina 74

Date tehnice CTL MIDI

Consum de energie (W) 400 – 1.200

Curent de aer max. (l/min) 3.700

Vid max. (Pa) 24.000

Zonă suprafaţă filtrare (cm2) 5.000

Cablu de reţea cu izolaţie de cauciuc (m) 7,5

Capacitate recipient/sac de filtrare (l) 15/12,5

Dimensiuni (L x l x h) (mm) 430 x 330 x 470

Sarcină conectată max. priză aparat (W) 2.400

Greutate (kg) 9

Nr. comandă 575109

= cu echipament electronic

Eliminare a prafului
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Eliminare a prafului

Aspirator mobil 

Aspirator mobil flexibil cu un recipient  
de 26 de litri.

• Utilizarea maximă a volumului recipientului – volumul brut este 

identic cu volumul net

• Pentru orice cerinţă: opţiune de îmbunătăţire individuală cu  

o priză suplimentară sau un modul de adaptare la aer comprimat

• Aspiraţie ridicată în permanenţă datorită turbinei compacte,  

de înaltă performanţă

• Funcţia antistatică împiedică dezvoltarea electricităţii statice  

în timpul lucrului

• Accesoriu al dispozitivelor Systainer prin Sys-Dock

• Spatiu pentru furtun şi înfăşurarea cablului pentru mai multă 

ordine şi siguranţă

• Economic datorită utilizării optime a volumului disponibil cu  

un sac de filtrare SELFCLEAN în recipient

CLEANTEC CT 26

Specialistul cu  
dimensiunea perfectă.
Compact, însă eficient. Uşor, însă puternic. 
Geometria perfecţionată a recipientului aferent 
CLEANTEC CT 26 oferă o capacitate mult mai 
mare cu dimensiuni exterioare minime.

Articole incluse CTM 26 E
Sac de filtrare SELFCLEAN, furtun de aspiraţie 
Ø 27 mm x 3,5 m-AS, capac de capăt pentru 
adaptor de admisie, suport pentru furtun,  
Sys-Dock, suport pentru cablu, în cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 66

Date tehnice CTL 26 E CTM 26 E

Consum de energie (W) 350 – 1.200 350 – 1.200

Curent de aer max. (l/min) 3.900 3.900

Vid max. (Pa) 24.000 24.000

Zonă suprafaţă filtrare (cm2) 6.318 6.318

Cablu de reţea cu izolaţie de cauciuc (m) 7,5 7,5

Capacitate recipient/sac de filtrare (l) 26/24 26/24

Dimensiuni (L x l x h) (mm) 630 x 365 x 540 630 x 365 x 540

Sarcină conectată max. priză aparat (W) 2.400 2.400

Greutate (kg) 13,9 13,9

Nr. comandă 575087 575096

= cu echipament electronic

Articole incluse CTL 26 E
Sac de filtrare SELFCLEAN, furtun de aspiraţie  
Ø 27 mm x 3,5 m-AS, suport pentru furtun, 
Sys-Dock cu funcţie T-LOC, suport de cablu,  
în cutie de carton

Staţie de lucru WCR 1000
de la pagina 54
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Aspirator mobil 

Versiunea CLEANTEC cu recipient de 36 litri.

• Utilizarea maximă a volumului recipientului – volumul brut este 

identic cu volumul net

• Pentru orice cerinţă: opţiune de îmbunătăţire individuală cu  

o priză suplimentară sau un modul de adaptare la aer comprimat

• Aspiraţie ridicată în permanenţă datorită turbinei compacte,  

de înaltă performanţă

• Funcţia antistatică împiedică dezvoltarea electricităţii statice  

în timpul lucrului

• Accesoriu al dispozitivelor Systainer prin Sys-Dock

• Spaţiu pentru furtun şi înfăşurarea cablului pentru mai multă 

ordine şi siguranţă

• Economic datorită utilizării optime a volumului disponibil cu  

un sac de filtrare SELFCLEAN în recipient

CLEANTEC CT 36

Specialistul cu dimensiu-
nea perfectă.
Compact, însă eficient. Uşor, însă puternic. 
Geometria perfecţionată a recipientului aferent 
CLEANTEC CT 26/36 oferă o capacitate mult 
mai mare cu dimensiuni exterioare minime.

Articole incluse CTM 36 E/CTM 36 E LE
Sac de filtrare SELFCLEAN, furtun de aspiraţie  
Ø 27 mm x 3,5 m-AS, capac de capăt pentru 
adaptor de admisie, suport pentru furtun,  
Sys-Dock, suport pentru cablu, modul de  
adaptare la aer comprimat (CTM 36 E LE), în 
cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 66

Date tehnice
CTL 36 E
CTL 36 E LE

CTM 36 E
CTM 36 E LE

Consum de energie (W) 350 – 1.200 350 – 1.200

Curent de aer max. (l/min) 3.900 3.900

Vid max. (Pa) 24.000 24.000

Zonă suprafaţă filtrare (cm2) 6.318 6.318

Cablu de reţea cu izolaţie de cauciuc (m) 7,5 7,5

Capacitate recipient/sac de filtrare (l) 36/34 36/34

Dimensiuni (L x l x h) (mm) 630 x 365 x 596 630 x 365 x 596

Sarcină conectată max. priză aparat (W) 2.400 2.400

Greutate (kg) 14,4 14,4

Nr. comandă 575088 575098

Nr. comandă LE 575094 575100

= cu echipament electronic

Articole incluse CTL 36 E/ CTL 36 E LE
Sac de filtrare SELFCLEAN, furtun de aspiraţie  
Ø 27 mm x 3,5 m-AS, suport pentru furtun, Sys-Dock  
cu funcţie T-LOC, suport de cablu, modul de adaptare  
la aer comprimat (CTL 36 E LE), în cutie de carton

Staţie de lucru WCR 1000
de la pagina 54

Eliminare a prafului
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Eliminare a prafului

Aspirator mobil 

E mai mult decât pare la prima vedere.

• Capacitate mare pentru volume mari de praf şi aşchii  

grosiere

• Aspiraţie ridicată în permanenţă datorită turbinei  

compacte, de înaltă performanţă

• Funcţia antistatică nu lasă nicio şansă încărcării  

electrostatice

• Accesoriu al dispozitivelor Systainer prin Sys-Dock

• Poate fi echipat individual cu priză suplimentară sau modul 

de adaptare la aer comprimat pentru orice aplicaţie

CLEANTEC CT 48

Pentru utilizare în atelier.
CT 48 dispune de un recipient cu un volum de 
48 litri, care este ideal pentru aspirarea unor 
cantităţi mari de praf din atelierul de reparaţii. 
Ca CTL şi CTM, este adecvat pentru clasele de 
praf L şi M.

Articole incluse CTM 48 E
Sac de filtrare SELFCLEAN, furtun de aspiraţie 
Ø 27 mm x 3,5 m-AS, capac de capăt pentru 
adaptor de admisie, suport pentru furtun,  
Sys-Dock, suport pentru cablu, mâner, în  
cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 66

Date tehnice CTL 48 E CTM 48 E

Consum de energie (W) 350 – 1.200 350 – 1.200

Curent de aer max. (l/min) 3.900 3.900

Vid max. (Pa) 24.000 24.000

Zonă suprafaţă filtrare (cm2) 6.318 6.318

Cablu de reţea cu izolaţie de cauciuc (m) 7,5 7,5

Capacitate recipient/sac de filtrare (l) 48/46 48/46

Dimensiuni (L x l x h) (mm) 740 x 406 x 1.005 740 x 406 x 1.005

Sarcină conectată max. priză aparat (W) 2.400 2.400

Greutate (kg) 18,8 18,8

Nr. comandă 575101 575104

= cu echipament electronic

Articole incluse CTL 48 E
Sac de filtrare SELFCLEAN, furtun de aspiraţie  
Ø 27 mm x 3,5 m-AS, suport pentru furtun, 
Sys-Dock, suport pentru cablu, mâner, în cutie 
de carton

Staţie de lucru WCR 1000
de la pagina 54
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Eliminare a prafului

Aspirator mobil 

Conceput pentru uz industrial continuu.

• Putere constantă de la unitatea EC-TEC cu o durată  

de viaţă de câteva ori mai mare decât cea a unui motor 

universal

• Cu reglare a puterii de aspiraţie, adaptare flexibilă  

la orice situaţie de lucru

• Funcţia antistatică nu lasă nicio şansă încărcării  

electrostatice

• Echipament standard pentru conectare la o cutie  

de alimentare, cu racord de aer comprimat

CLEANTEC CT 48 EC

Fiabil. Rezistent. Puternic.
Funcţionarea continuă în condiţii dificile  
este specialitatea sa, iar conceptul unităţii  
EC-TEC garantează o fiabilitate sporită  
şi o durată de viaţă mai mare. Pentru putere  
de aspiraţie neobosită.

Articole incluse
Sac de filtrare SELFCLEAN, furtun de aspiraţie  
Ø 27 mm x 3,5 m-AS, suport de cablu, modul de 
adaptare la aer comprimat, în cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 66

Staţie de lucru WCR 1000
de la pagina 54

Date tehnice CTL 48 E LE EC CTM 48 E LE EC

Consum de energie (W) 150 – 1.100 150 – 1.100

Curent de aer max. (l/min) 3.400 3.400

Vid max. (Pa) 23.000 23.000

Zonă suprafaţă filtrare (cm2) 6.318 6.318

Cablu de reţea cu izolaţie de cauciuc (m) 7,5 7,5

Capacitate recipient/sac de filtrare (l) 48/46 48/46

Dimensiuni (L x l x h) (mm) 630 x 406 x 640 630 x 406 x 640

Sarcină conectată max. priză aparat (W) 2.400 2.400

Greutate (kg) 17,9 17,9

Nr. comandă 575108 575107

= cu echipament electronic

Motor EC-TEC fără perii  
pentru o durată mare de viaţă 
şi un nivel înalt de eficienţă
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Eliminare a prafului

Aspirator mobil 

Pentru siguranţă maximă.

• În conformitate cu Directiva ATEX 94/9/CE pentru zona 22 – 

praful uscat inflamabil, de pe utilaje şi dispozitive este înlăturat 

în mod fiabil

• Putere constantă de la unitatea EC-TEC cu o durată de viaţă de 

câteva ori mai mare decât cea a unui motor universal

• Funcţia antistatică nu lasă nicio şansă încărcării electrostatice

• Echipament standard pentru conectare la o cutie de alimentare, 

cu racord de aer comprimat

CLEANTEC CT 48 EC/B22

Pentru tipuri de praf  
inflamabile.
Aspiratorul special CT 48 EC/B22 cu unitate 
EC-TEC este conceput pentru utilizare continuă. 
Recipientul ABS solid din plastic este prevăzut 
cu o protecţie suplimentară împotriva focului 
fiind, aşadar, adecvat pentru aspirarea sigură  
a oricăror materiale de la praf de aluminiu,  
funingine şi praf de acoperire cu pulbere până  
la mase plastice ranforsate cu fibre de sticlă şi 
fibră de carbon.

Articole incluse
Sac de filtrare SELFCLEAN, furtun de aspiraţie 
Ø 27 mm x 3,5 m-AS, suport de cablu, modul de 
adaptare la aer comprimat, în cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 66

Staţie de lucru WCR 1000
de la pagina 54

Date tehnice CTL 48 E LE EC/B22 CTM 48 E LE EC/B22

Consum de energie (W) 150 – 1.100 150 – 1.100

Curent de aer max. (l/min) 3.400 3.400

Vid max. (Pa) 23.000 23.000

Zonă suprafaţă filtrare (cm2) 6.318 6.318

Cablu de reţea cu izolaţie de cauciuc (m) 7,5 7,5

Capacitate recipient/sac de filtrare (l) 48/46 48/46

Dimensiuni (L x l x h) (mm) 630 x 406 x 640 630 x 406 x 640

Sarcină conectată max. priză aparat (W) 2.400 2.400

Greutate (kg) 18,6 18,6

Nr. comandă 575106 575105

= cu echipament electronic

Motor EC-TEC fără perii  
pentru o durată mare de viaţă 
şi un nivel înalt de eficienţă
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Organizarea locului de muncă

Staţie de lucru

Mobilitate în cele mai înguste spaţii.

• Compact şi mobil – WCR poate fi asociat cu orice  

aspirator mobil Festool cu SYS-Dock integrat (cu excepţia  

CTL MINI/MIDI)

• Echipament flexibil – cârlige pentru atârnarea a două maşini  

cu furtunurile aspiratorului, un suport universal, un compartiment 

de depozitare şi o tavă rotativă de depozitare pentru diverse 

obiecte

• Extensie separată – se pot monta tăvi de depozitare, cârlige 

sau suporturi suplimentare pe placa perforată şi în canalul  

profilat

• Lucraţi fără a vă tensiona spatele – înălţimea staţiei de lucru,  

a cârligelor şi a tăvilor de depozitare este uşor de reglat

WCR 1000

Configurare personalizată.
Dispozitivele SYSTAINER cu dimensiunile  
1 până la 4 sau dispozitivele SORTAINER  
pot fi integrate în staţia de lucru.

Articole incluse
Raft de depozitare, cuvă de depozitare, bază  
de depozitare pentru panou cu ştifturi, cârlig  
de scule dublu, 6 x cârlige standard (125 mm 
lungime), 2 x panouri cu ştifturi cu găuri pătrate, 
dispozitiv de fixare SYSTAINER, în cutie de  
carton

Accesorii Festool
de la pagina 77

Date tehnice WCR 1000

Lungime (mm) 1.050

Lăţime (mm) 362

Înălţime reglabilă (mm) 545 – 785

Mărimea modelului de gaură pătrată (mm) 9,2 x 9,2

Distanţa găurii interioare a modelului de gaură pătrată (mm) 38

Greutate (kg) 10,2

Nr. comandă 202745
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Organizarea locului de muncă

Scaun multifuncţional şi Staţie universală

Mai multă ordine. Viteză mai mare.

• Scaun multifuncţional MFH 1000 + Staţie de lucru  

WCR 1000 = Staţie universală UCR 1000

• Utilizaţi Staţia universală UCR 1000 în aplicaţii mobile şi  

beneficiaţi de avantajele staţiei de lucru WCR 1000

• Mediu de lucru plăcut – fără staţia de lucru WCR, scaunul 

multifuncţional MFH 1000 este un scaun stabil, confortabil  

şi mobil

• Organizare eficientă – cârligele şi tăvile de depozitare asigură 

acces rapid la maşini, accesorii şi echipamentul de lucru

MFH 1000 
UCR 1000

Organizare inteligentă, 
mobilă.
Sertar detaşabil care poate fi încuiat – pentru 
depozitarea de accesorii, echipamente de lucru 
şi bunuri de uz personal.

Articole incluse UCR 1000
Staţie de lucru WCR 1000, scaun multifuncţional 
MFH 1000 (fără pernă de scaun), în cutie de 
carton

Accesorii Festool
de la pagina 77

Date tehnice MFH 1000 UCR 1000

Lungime (mm) 695

Dimensiuni (L x l x h) (mm) 695 x 436 x 524

Lăţime (mm) 436

Înălţime reglabilă (mm) 1.031 – 1.271

Lăţimea rolei (mm) 32 32

Rolă Ø (mm) 100 100

Mărimea modelului de gaură pătrată (mm) 9,2 x 9,2 9,2 x 9,2

Distanţa găurii interioare a modelului de gaură pătrată (mm) 38,1 38,1

Greutate (kg) 27 37

Nr. comandă 202555 202554

Articole incluse MFH 1000
Pernă de scaun MFH 1000 SK, set asamblare,  
în cutie de carton

powered by

 55 

16_01367_3M Catalogue_2017_RO.indb   55 18.04.17   15:36



16_01367_3M Catalogue_2017_RO.indb   56 18.04.17   15:36



Organizarea locului de muncă

Staţia de scule

Flexibilitate şi spaţiu de lucru suplimentar.

• Organizare utilă – sculele, materialele şi aspiratorul mobil  

sunt depozitate întotdeauna în ordine şi la îndemână

• Echipament mobil – transportare simplă între diferite locaţii 

din atelier

• Accesoriu sigur – aspiratorul mobil este fixat în siguranţă  

în suportul de andocare al aspiratorului

• Mai mult spaţiu – suporturile pentru maşină şi pentru furtun 

păstrează libere zonele de depozitare pentru echipamentul  

de lucru

TC 3000/2

Siguranţă inclusă.
Compartimentul dulapului de închidere pentru 
dispozitivele SYSTAINER mărimea 3 sau mai 
mici permite depozitarea în condiţii de siguranţă 
a maşinilor şi accesoriilor.

Articole incluse
Suport pentru furtun, covoraş antiderapant,  
în cutie de carton

Accesorii Festool
de la pagina 78

Date tehnice TC 3000/2

Dimensiuni (L x l x h) (mm) 470 x 1.070 x 960

Suprafaţă de depozitare (mm) 460 x 990

Înălţime de lucru suprafaţă de depozitare (mm) 925

Greutate (kg) 43

Nr. comandă 202664
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Accesorii Festool
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Accesorii Festool

Talere pentru şlefuit

Bloc de şlefuire Tip Cant. Nr. comandă

materiale abrazive compatibile 80 x 133 mm, adaptor pentru furtun Festool, 
adaptor de ocolire, Ø exterior interfaţă furtun fără/cu adaptor 21,5/27 mm, 
greutate 0,19 kg, într-o cutie de carton

HSK-A 80x130 5 202582

materiale abrazive compatibile 115 x 228 mm, adaptor pentru furtun Festool, 
adaptor de ocolire, Ø exterior interfaţă furtun fără/cu adaptor 21,5/27 mm, 
greutate 0,28 kg, într-o cutie de carton

HSK-A 115x226 5 202583

materiale abrazive compatibile 80 x 400 mm, adaptor pentru furtun Festool, 
adaptor de ocolire, Ø exterior interfaţă furtun fără/cu adaptor 21,5/27 mm, 
greutate 0,52 kg, într-o cutie de carton

HSK-A 80x400 5 202584

materiale abrazive compatibile 80 x 400 mm (predecupate), adaptor pentru 
furtun Festool, adaptor de ocolire, Ø exterior interfaţă furtun fără/cu adaptor 
21,5/27 mm, greutate 0,2 kg, într-o cutie de carton

HSK-A 80x200 5 202585

pentru ataşarea discurilor abrazive Hookit™ Ø 150 mm, moi,  
în pachet de prezentare cu autoservire

HSK-D 150 W 5 202699

pentru ataşarea discurilor abrazive Hookit™ Ø 150 mm, tari,  
în pachet de prezentare cu autoservire

HSK-D 150 H 5 202700

Talpă de şlefuit flexibilă Tip Cant. Nr. comandă

pentru RAS 115, pentru discuri din fibre şi discuri din fibre Longlife cu Ø 115 mm, 
fără piuliţă de strângere, filet de conectare M14, în pachet de prezentare cu 
autoservire

ST-D115/0-EL 5 202564

Talpă de şlefuit tip fier de călcat cu StickFix Tip Cant. Nr. comandă

pentru RS 300, RS 3, LRS 93, versiunea talpă de şlefuit tip fier de călcat, 
dimensiuni 93x266 mm, în pachet de prezentare cu autoservire

SSH-STF-
V93x266/14

5 202675

Şlefuire
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Accesorii Festool

Talere pentru şlefuit

Diametru talpă de şlefuit FastFix Tip Cant. Nr. comandă

versiune tare, soliditate mare a muchiei, bavură cu rezistenţă la temperatură 
înaltă, pentru suprafeţe drepte şi margini înguste, grad de duritate H-HT,  
filet de conectare FastFix, în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF  
D125/8 FX-H-HT

5 202688

versiune ultra-moale, structură elastică, pentru rotunjiri şi încovoieri puternice, 
grad de duritate SW, filet de conectare FastFix, în pachet de prezentare cu 
autoservire

ST-STF  
D125/8 FX-SW

5 202687

versiune moale, pentru uz universal pe suprafeţe drepte şi arcuite, bavură  
cu rezistenţă la temperatură înaltă, grad de duritate W-HT, filet de conectare 
FastFix, în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF  
D125/8 FX-W-HT

5 202686

versiune tare, CURENT-JET MULTIPLU, bavură cu rezistenţă la temperatură 
înaltă, soliditate mare a muchiei, pentru suprafeţe drepte şi margini înguste,  
grad de duritate H-HT, filet de conectare FastFix, în pachet de prezentare cu 
autoservire

ST-STF D150/ 
17MJ-FX-H-HT

5 202703

versiune ultra-moale, CURENT-JET MULTIPLU, structură elastică, pentru 
rotunjiri şi încovoieri puternice, grad de duritate SW, filet de conectare FastFix, 
în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF  
D150/17MJ-FX-SW

5 202701

versiune moale, CURENT-JET MULTIPLU, bavură cu rezistenţă la temperatură 
înaltă, pentru uz universal pe suprafeţe drepte şi arcuite, grad de duritate W-HT, 
filet de conectare FastFix, în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF  
D150/ 17MJ-FX-
W-HT

5 202702

versiune tare, bavură cu rezistenţă la temperatură înaltă, pentru suprafeţe drepte 
şi margini înguste, grad de duritate H-HT, filet de conectare FastFix, în pachet 
de prezentare cu autoservire

ST-STF  
D90/ 7 FX H-HT

5 202697

versiune moale, bavură cu rezistenţă la temperatură înaltă, pentru uz universal 
pe suprafeţe drepte şi arcuite, grad de duritate W-HT, filet de conectare 
FastFix, în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF  
D90/ 7 FX W-HT

5 202706

Talpa de şlefuit Tip Cant. Nr. comandă

pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 şi WTS 150/7, versiune tare, CURENT-
JET MULTIPLU, bavură cu rezistenţă la temperatură înaltă, soliditate mare  
a muchiei, pentru suprafeţe drepte, grad de duritate H-HT, filet de conectare 
M8, în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF D150/ 
17FT-M8-H-HT

5 202710

pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 şi WTS 150/7, versiune ultra-moale, 
CURENT-JET MULTIPLU, structură elastică, pentru rotunjiri şi încovoieri 
puternice, grad de duritate SW, filet de conectare M8, în pachet de prezentare 
cu autoservire

ST-STF D150/ 
17FT-M8-SW

5 202708

pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 şi WTS 150/7, versiune moale, 
CURENT-JET MULTIPLU, bavură cu rezistenţă la temperatură înaltă, 
soliditate mare a muchiei, pentru uz universal şi în condiţii dificile, grad de 
duritate H-HT, filet de conectare M8, în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF D150/ 
17FT-M8-W-HT

5 202709

pentru LEX 3 77, versiune moale, pentru uz universal şi în condiţii dificile,  
grad de duritate W, diametru 77 mm, filet de conectare M5, în pachet  
de prezentare cu autoservire

ST-STF-D77/  
6-M5 W

5 202707
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Accesorii Festool

Talere pentru şlefuit

Taler pentru şlefuit Tip Cant. Nr. comandă

versiune ultra-moale, structură elastică, pentru rotunjiri şi încovoieri 
puternice, filet de conectare M4, diametrul orificiilor curent-jetului 90 mm, 
grad de duritate SW, în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF  
125/8-M4-J SW

5 202691

versiune moale, pentru uz universal pe suprafeţe drepte şi arcuite, bavură cu 
rezistenţă la temperatură înaltă, pentru utilizare solidă cu minerale abrazive 
până la P220, filet de conectare M4, diametrul orificiilor curent-jetului 90 mm, 
grad de duritate W-HT, în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF  
125/8-M4-J W-HT

5 202690

pentru LEX 125, ETS EC 125, versiune tare, soliditate mare  
a muchiei, pentru suprafeţe drepte şi margini înguste, bavură cu rezistenţă la 
temperatură înaltă, filet de conectare M8, grad de duritate H-HT, în pachet de 
prezentare cu autoservire

ST-STF  
125/8-M8-J H

5 202692

pentru LEX 125, ETS EC 125, versiune ultra-moale, structură elastică, pentru 
rotunjiri şi încovoieri puternice, filet de conectare M8, grad de duritate SW,  
în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF  
125/8-M8-J SW

5 202694

pentru LEX 125, ETS EC 125, versiune moale, pentru uz universal pe suprafeţe 
drepte şi arcuite, bavură cu rezistenţă la temperatură înaltă, filet de conectare 
M8, grad de duritate W-HT, în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF  
125/8-M8-J W-HT

5 202693

pentru RAS 115, versiune moale, pentru uz universal pe suprafeţe drepte  
şi arcuite, filet de conectare M14, în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF- 
D115/0-M14 W

5 202670

pentru RAS 180, versiune moale, pentru uz universal pe suprafeţe drepte  
şi arcuite, filet de conectare M14, în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF- 
D180/0-M14 W

5 202671

Taler pentru şlefuit Tip Cant. Nr. comandă

pentru RAS 115, versiune tare, soliditate mare a muchiei, pentru suprafeţe  
drepte şi margini înguste, filet de conectare M14, în pachet de prezentare cu 
autoservire

ST-STF-  
D115/ 0-M14 H

5 202669

adecvat pentru materiale abrazive 93 V, talpă de şlefuit în formă de grătar,  
placa incl. talpă de şlefuit interschimbabilă, pentru şlefuire în spaţii înguste,  
în pachet de prezentare cu autoservire

LSS-STF-  
RO90 V93/6

5 202552

pentru RS 100 C, RS 1 C, pentru materiale abrazive de prindere, plastic MPE  
de mare rezistenţă pentru o durată de viaţă îndelungată, în pachet de prezentare 
cu autoservire

SSH 115x221/  
10-RS 1 C

5 202695

pentru RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, în pachet de prezentare cu autoservire SSH-115x225/10 5 202682

pentru RS 300, RS 3, LRS 93, pentru materiale abrazive de prindere,  
dimensiuni 93 x 175 mm, în pachet de prezentare cu autoservire

SSH-93x175/8 5 202683
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Accesorii Festool

Talere pentru şlefuit

Taler pentru şlefuit Tip Cant. Nr. comandă

adecvat pentru materiale abrazive, talpă de şlefuit în triunghi, pentru ataşarea 
tălpii de şlefuit cu StickFix, moale şi tare, placă fără talpă de şlefuit interschim-
babila, filet de conectare FastFix, în pachet de prezentare cu autoservire

SSH-GE-STF-  
RO90 DX

5 202551

pentru LRS 400, moale, dimensiuni 80 x 400 mm, grad de duritate W,  
în pachet de prezentare cu autoservire

SSH-STF-
80x400/17

5 202696

pentru RAS 115, pentru discuri din fibre şi discuri din fibre Longlife cu Ø 115 mm, 
piuliţă de strângere, filet de conectare M14, în pachet de prezentare cu 
autoservire

 ST-D115/0-M14/2F 5 202673

pentru RAS 180, pentru discuri din fibre cu Ø 180 mm, filet de conectare M14, 
în pachet de prezentare cu autoservire

ST-D180/0-M14/2F 5 202672

Taler pentru şlefuit cu StickFix Tip Cant. Nr. comandă

pentru DX 93 şi RO 90 DX, StickFix, cu bolţ de fixare, grad de duritate H,  
în pachet de prezentare cu autoservire

SSH-STF-
V93/6-H/2

5 202678

pentru DX 93 şi RO 90 DX, StickFix, cu bolţ de fixare, grad de duritate W,  
în pachet de prezentare cu autoservire

SSH-STF-
V93/6-W/2

5 202677

pentru RS 100 C, RS 1 C, strat adeziv StickFix pentru schimbarea rapidă a tălpii 
de şlefuit, dimensiuni 115 x 221 mm, în pachet de prezentare cu autoservire

SSH-STF-
115x221/10 RS 1 C

5 202676

pentru RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, plastic MPE de mare rezistenţă pentru  
o durată de viaţă îndelungată, strat adeziv StickFix pentru schimbarea rapidă  
a tălpii de şlefuit, dimensiuni 115 x 225 mm, în pachet de prezentare cu 
autoservire

SSH-STF-
115x225/10

5 202666

pentru RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, dimensiuni 115 x 225 mm, în pachet de 
prezentare cu autoservire

SSH-STF-
115x225/10-KS

5 202674

pentru RTS 400, RS 400, perforate cu 12 găuri de aspirare, dimensiuni  
80 x 130 mm, în pachet de prezentare cu autoservire

SSH-STF-
80x130/12

5 202681

pentru RS 4, dimensiuni 80 x 130 mm, în pachet de prezentare cu autoservire SSH-STF-80x130/8 5 202668

pentru RS 300, RS 3, LRS 93, strat adeziv StickFix pentru schimbarea rapidă a 
tălpii de şlefuit, dimensiuni 93 x 175 mm, în pachet de prezentare cu autoservire

SSH-STF-93x175/8 5 202667
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Accesorii Festool

Talere pentru şlefuit

Interfeţe moi

Taler pentru şlefuit Tip Cant. Nr. comandă

pentru RAS 180, versiune moale, pentru uz universal pe suprafeţe drepte  
şi arcuite, filet de conectare M14, în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF-
D180/0-M14 W

5 202671

versiune ultra-moale, structură elastică, pentru rotunjiri şi încovoieri puternice, 
filet de conectare M8, grad de duritate SW, în pachet de prezentare cu 
autoservire

ST-STF-
D185/16-M8 SW

5 202685

versiune moale, pentru uz universal pe suprafeţe drepte şi arcuite, filet de 
conectare M8, grad de duritate W, în pachet de prezentare cu autoservire

ST-STF-
D185/16-M8 W

5 202684

Interfeţe moi Tip Cant. Nr. comandă

ca element de amortizare între discul de şlefuit şi talerul de şlefuit, pentru 
şlefuirea pieselor conturate şi şlefuirea fină a pieselor cu şlefuitor cu excentric  
Ø 125 mm, înălţime 15 mm, diametru 120 mm, diametrul orificiilor curent-jetului 
90 mm, în pachet de prezentare cu autoservire

IP-STF-D120/8-J 5 202637

pentru şlefuitor cu excentric cu diametrul de 150 mm, ca element de 
amortizare între discul de şlefuit şi talerul de şlefuit, CURENT-JET MULTIPLU, 
grosime optimă pentru lucrări de şlefuire a componentelor curbate, înălţime  
15 mm, diametru 145 mm, în pachet de prezentare cu autoservire

IP-STF D 150/17 MJ 10 202646

pentru şlefuitor cu excentric cu diametrul de 150 mm, ca element de amortizare 
între discul de şlefuit şi talerul de şlefuit, CURENT-JET MULTIPLU, grosime 
optimă pentru lucrări de şlefuire a caroseriilor şi componentelor cu formă 
asemănătoare, diametru 145 mm, înălţime 5 mm, în pachet de prezentare  
cu autoservire

IP-STF D 150/17 
MJ-S2x

10 202662

pentru LEX 3 77, ca element de amortizare între discul de şlefuire şi talerul  
de şlefuit, înălţime 10 mm, diametrul 77 mm, 
în pachet de prezentare cu autoservire

IP-STF-D77/6 10 202660

Interfaţă moale D 90 mm, înălţime 15 mm, ca element de amortizare între discul 
de şlefuire şi talerul de şlefuit, înălţime 15 mm, diametrul 90 mm, în pachet de 
prezentare cu autoservire

IP-STF-D90/6 10 202653
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Talere pentru lustruit

Taler de lustruit FastFix Tip Cant. Nr. comandă

pentru RO 125 FEQ, se potriveşte cu accesorii de polişare, diametru 115 mm, 
înălţime 10 mm, în pachet de prezentare cu autoservire

PT-STF-D125 
FX-RO125

5 202689

pentru RO 150 FEQ, se potriveşte cu accesorii de polişare, diametru 135 mm, 
înălţime 10 mm, în pachet de prezentare cu autoservire

PT-STF-D150 FX 5 202704

pentru RO 90 DX, pentru susţinerea accesoriilor de polişare cu dia. 80 mm, 
diametrul 75 mm, în pachet de prezentare cu autoservire

PT-STF-D90 
FX-RO90

5 202698
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Accesorii Festool

cablu „plug-it”

Furtun de aspiraţie „plug it”

cablu „plug it” Tip Cant. Nr. comandă

cablu „plug it” de 240V cu izolaţie de cauciuc, lungime 4 m H05 RN-F/4 1 202549

cablu „plug it” de 240V cu izolaţie de cauciuc, lungime 4 m H05 RN-F/4 3 202553

cablu „plug it” de 240V cu izolaţie de cauciuc, lungime 5,5 m H05 RN-F/5,5 1 202563

cablu „plug it” de 240V cu izolaţie de cauciuc, lungime 7,5 m H05 RN-F/4 3x 1 202550

cablu „plug it” de 240V cu izolaţie de cauciuc, lungime 10 m H05 RN-F 2x1,0/10 1 202607

cablu verde, cu izolaţie de cauciuc, lungime 4 m H05 BQ-F/4 1 202572

cablu verde, cu izolaţie de cauciuc, lungime 7,5 m H05 BQ-F/7,5 1 202573

furtun „plug it” Tip Cant. Nr. comandă

„plug it” D 27/22 antistatic, neted, Ø 27/22 mm x 3,5 m D 27/22x3,5m-
AS-GQ/CT

1 202712

„plug it” D 27/22 antistatic, neted, Ø 27/22 mm x 3,5 m D 27/22x3,5m- 
AS-GQPL/CT

1 202716

„plug it” D 27/22 antistatic, neted, Ø 27/22 mm x 5 m D 27/22x5m-
AS-GQ/CT

1 202719

„plug it” D 32/22 antistatic, neted, Ø 32/22 mm x 10 m D 32/22x10m-
AS-GQ/CT

1 202715
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Furtun de aspiraţie IAS 3

Furtun IAS Tip Cant. Nr. comandă

pentru LEX 3, LEX 2, LRS, în conformitate cu DIN IEC 312, antistatic, rezistenţă 
de drenare (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, rezistent la temperaturi de până la + 70 °C, 
furtun Ø 44 mm, într-o cutie de carton 

pentru conectarea şlefuitorului cu aer comprimat Festool la un aspirator  
mobil sau cutie de alimentare Festool, lungime 3,5 m

IAS 3-3500 AS 1 202647

pentru conectarea şlefuitorului cu aer comprimat Festool la un aspirator  
mobil sau cutie de alimentare Festool, lungime 5 m

IAS 3-5000 AS 1 202648

pentru conectarea unui şlefuitor cu aer comprimat Festool la un aspirator  
mobil sau cutie de alimentare Festool, lungime 7,0 m

IAS 3-7000 AS 1 202649

pentru conectarea unui şlefuitor cu aer comprimat Festool la o cutie de 
alimentare Festool, lungime 10,0 m

IAS 3-10000 AS 1 202586

pentru LEX 3, LEX 2, LRS, în conformitate cu DIN IEC 312, antistatic, rezistenţă 
de drenare (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, rezistent la temperaturi de până la + 70 °C, 
furtun Ø 37 mm, într-o cutie de carton 

pentru conectarea şlefuitorului cu aer comprimat Festool la un aspirator  
mobil sau cutie de alimentare Festool, lungime 3,5 m

IAS 3 light 3500 AS 1 202651

pentru conectarea unui şlefuitor cu aer comprimat Festool la un aspirator  
mobil sau cutie de alimentare Festool, lungime 5,0 m

IAS 3 light 5000 AS 1 202650

pentru conectarea unui şlefuitor cu aer comprimat Festool la un aspirator  
mobil sau cutie de alimentare Festool, lungime 7,0 m

IAS 3 light 7000 AS 1 202652

pentru conectarea unui şlefuitor cu aer comprimat Festool la o cutie de 
alimentare Festool, reţineţi: nu în combinaţia dintre CT/SR şi ASA, lungime  
10,0 m

IAS 3 light 10000 AS 1 202589

De trei ori beneficiile – sistemul Festool IAS 3.
Sistemul unic IAS 3 combină trei funcţii într-un singur furtun: alimentare cu aer 
comprimat, eliminarea aerului evacuat şi eliminarea prafului. Praful rezultat din 
şlefuire şi aerul evacuat sunt ţinute la distanţă de suprafaţa de lucru, suprafaţa 
rămâne curată, iar finisajul suprafeţei rezultat este excelent. Scula cu aer 
comprimat funcţionează mai silenţios datorită elementelor de absorbţie 
acustică din furtun. Un sistem al aerului evacuat proiectat inteligent nu 
permite evacuarea de aer rece spre mâini şi încheieturi, munca fiind  
astfel mai plăcută şi mai sănătoasă.

1 –  Alimentare cu 
 aer comprimat

3 – Eliminarea prafului

2 –  Eliminarea aerului 
evacuat
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Aspirator mobil

Set de curăţenie Tip Cant. Nr. comandă

Set de curăţenie
duza pentru rosturi D 36 FD-210, duza pentru impurităţi mari D 36 PD, perie de 
aspirare D 36 SP

D 27 / D 36 D-RS 1 202737

Set standard de curăţenie
ţeavă manuală, D 36 HR-K îndoit, 3 prelungitoare din ţeavă D 36 VR-K, duză  
de podea, D 36 BD270 4 piese, duză pentru rosturi D 36 FD-210, duză pentru 
impurităţi mari D 36 PD, într-o cutie de carton 

D 27 / D 36 S-RS 1 202734

Set profesional de curăţenie
ţeavă manuală, D 36 HR-M îndoit, prelungitor din ţeavă, D 36 VR-M3x cu  
3 piese din oţel special, duză de podea, D 36 TD comutabil, duză pentru  
rosturi D 36 FD-210, într-o cutie de carton 

D 27 / D 36 P-RS 1 202735

Set compact de curăţenie
tub manual curbat D 36 HR-K, 3 prelungitoare din ţeavă D 36 VR-K, duză de 
podea D 36 BD270 4 piese, duză pentru rosturi D 36 FD, duză pentru impurităţi 
mari D 36 PD, într-un dispozitiv SYSTAINER SYS 1 T-LOC 

D 27/D 36 
K-RS-Plus

1 202750

Set de curăţenie pentru ateliere
furtun de aspiraţie antistatic D 36 x 3,5 m-AS, mâner curbat D 36 HR-M,  
3 prelungitoare din ţeavă D 36 VR-M, duză de podea D 36 BD370, într-un 
dispozitiv SYSTAINER SYS 5 T-LOC 

D 36 WB-RS-Plus 1 202754

Set de curăţenie pentru podele
tub manual curbat, D 36 HR-M, 3 prelungitoare din ţeavă, D 36 VR-M,  
duză de podea, D 36 BD 370, într-un dispozitiv SYSTAINER SYS 2 T-LOC 

D 36 BD 370 RS-Plus 1 202753

Duze Tip Cant. Nr. comandă

Duza pentru rosturi
pentru D 27/D 36, plastic, lungime 300 mm

D 36 FD-300 1 202727

Duza pentru rosturi
pentru D 27/D 36, plastic, lungime 210 mm

D 36 FD-210 1 202736

Duză pentru impurităţi mari
pentru D 27/D 36, CTL SYS, plastic, cu inserţie de perie, se potriveşte la 
depozitarea accesoriului de la CTL SYS, lăţime 120 mm, în pachet de prezentare 
cu autoservire

D 36 PD 1 202757

Duze de podea
pentru D 27/D 36, plastic, cu 2 rotile şi 2 inserţii de perie, lăţime 300 mm

D 36 BD 300 1 202728
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Perii Tip Cant. Nr. comandă

Perie de aspirare
pentru D 27/D 36, diametru 70 mm

D 36 SP 5 202724

Duza cu perie universală
pentru D 27/D 36, cu cadru de perie şi articulaţie rotativă, plastic

D 36 UBD 1 202756

Aspirator mobil

Adaptoare Tip Cant. Nr. comandă

adaptor pentru ataşarea WCR şi/sau blocului de service VE CT 26/36/48 
pentru CT 48 EC şi CT 48 EC B22, într-o cutie de carton 

AD-WCR 1 202599

Adaptor furtun, rotativ, antistatic Tip Cant. Nr. comandă

conector de furtun pentru montare la ajutajul de admisie al aspiratorului,  
Ø exterior 58 mm

pentru furtunul de aspirare antistatic D 27 D 27 DAG-AS 1 202610

pentru furtunul de aspirare antistatic D 36 D 36 DAG-AS 1 202611

pentru furtunul de aspirare antistatic D 50 D 50 DAG-AS 1 202612

Adaptor IAS Tip Cant. Nr. comandă

Ø 36 mm, Componenta transformă furtunul IAS pur şi simplu într-o unitate  
de colectare a prafului pentru curăţarea spaţiului de lucru

AD-IAS 2/D36 1 202733

Ø exterior 59/75 mm, Ø interior 49/57 mm, bucşă de cauciuc pentru 
racordarea sculelor pneumatice IAS 2/3 printr-un racord IAS 2/3

IAS 2/3-S-ZA/
HERKULES

1 202574

Ø exterior 59/75 mm, Ø interior 49/57 mm, bucşă de cauciuc pentru 
racordarea sculelor pneumatice IAS 2/3 printr-un racord IAS 2/3

IAS 2-ZA 1 202569

pentru LEX 2/3, LRS, Ø 47,5 - 51,8 mm, pentru conectarea unui furtun uşor  
IAS 3 sau IAS 3 la o cutie de alimentare EAA sau o turbină de evacuare Herkules

IAS 3-FA 1 202600

pentru LEX 2/3, LRS, 90 mm  IAS 3-SD 1 202587

Adaptor dublu IAS
pentru LEX 2/3, LRS, aspirator CT, racordarea simultană a două scule 
pneumatice cu adaptor IAS 2 şi/sau IAS 3 la un aspirator Festool

IAS 3-DA-CT 1 202744
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Aspirator mobil

Adaptor furtun Tip Cant. Nr. comandă

pentru unirea tubului flexibil cu accesoriul D50 cu accesoriul D36 D 50/D 36 AS 5 202725

Conexiune IAS 2 Tip Cant. Nr. comandă

SRM 45, SRM 70, CT, manşon exterior 58 mm, conexiune integrată pentru 
alimentarea cu aer printr-un furtun de legătură

IAS 2-A-ASA/CT 1 202729

Manşon exterior 58 mm, adaptor pentru conectarea aspiratorului LE de la seria 
SR la furtunurile IAS 2

IAS 2-A-SR 1 202732

Manşon cu reducţie, antistatic Tip Cant. Nr. comandă

pentru toate uneltele electrice cu flanşă D27 şi D36 şi accesorii de curăţenie D 27 DM-AS/CT 1 202663

pentru toate uneltele electrice cu flanşă D27 şi D36 şi accesorii de curăţenie D 27/22 DM-AS/CT 1 202759

pentru reducere la D36 D 36 DM-AS 1 202731

pentru reducere la D27 RM D36/27-AS 1 202659

Bloc de service Tip Cant. Nr. comandă

pentru versiunea LE a CT 26/36/48, evacuarea rapidă a condensatului, 
regulator de presiune, ieşire aer comprimat ungător şi fără ulei cu cuplaj rapid

VE-CT 26/36/48 1 202738

Modul de adaptare la aer comprimat Tip Cant. Nr. comandă

pentru CT 26/36/48, pentru îmbunătăţirea aspiratoarelor mobile model E,  
cu mecanism suplimentar de pornire şi oprire automată a aerului comprimat, 
într-o cutie de carton 

DL CT 26/36/48 1 202739

Modul priză Tip Cant. Nr. comandă

priză cu întrerupător automat pornit/oprit Modul-SD E/A CT 
26/36/48

1 202741
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Aspirator mobil

Furtun de aer comprimat Tip Cant. Nr. comandă

pentru LEX 2/3, LRS, IAS 3-SD, Ø 12,4 mm, 5 metri D 124 x 5m 1 202588

Accesoriu depozitare furtun Tip Cant. Nr. comandă

Dimensiune 530 x 360 x 110 mm CT-SG 1 202579

Stativ/suport de scule Tip Cant. Nr. comandă

pentru CT 26/36, stativ/suport de scule din oţel galvanizat pentru şlefuitoare, 
pentru amplasarea stabilă şi ergonomică a unei unelte electrice sau cu aer 
comprimat

WHR-CT 1 202641

Mufa pentru furtun de aspirare, in Y, antistatic Tip Cant. Nr. comandă

pentru D 50/D 36/D 27, pentru racordarea a două furtunuri de aspirare,  
pentru aspiratoare care lasă să intre praf periculos, funcţionarea simultană  
nu este permisă, cu dop obturator

D 50 SV-AS/D 50 V 5 202726

Filtru Absolut Tip Cant. Nr. comandă

pentru SR 151, într-o cutie de carton AB-FI 1 202568

pentru SR 5, SR 200, SR 201, într-o cutie de carton AB-FI/C 1 202567

pentru SR 5, SR 200, SR 201, într-o cutie de carton AB-FI/U (3150) 1 202566

pentru SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC, într-o cutie de carton AB-FI-SRM 45/70 1 202578

Furtun de aspiraţie Tip Cant. Nr. comandă

pentru racordare directă (fără inel reductor) la dispozitivul de şlefuire manuală 
cu aspirare, diametru 21,5 mm, lungime 5 m

D21,5 x 5 m HSK 1 202580
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Aspirator mobil

Filtru principal Tip Cant. Nr. comandă

pentru CTL MINI/MIDI HF-CT-MINI/MIDI 5 202622

pentru CT 26/36/48, neadecvat pentru aspiratoare mobile cu funcţie  
de AUTOCURĂŢARE

HF-CT 26/36/48 5 202643

pentru CT 11, 22, 33, 44, 55, într-o cutie de carton HF-CT/2 5 202613

pentru CT 11, 22, 33, 44, 55, utilizate numai pentru eliminarea tipurilor  
de praf care nu sunt periculoase pentru sănătate, într-o cutie de carton 

Longlife-HF-CT/2 5 202619

pentru CT AC şi VCP, CT 26/36/48, filtru principal optimizat pentru  
autocurăţare, într-o cutie de carton

HP-HF-CT 
26/36/48 AC

5 202740

Filtru umed Tip Cant. Nr. comandă

pentru CTL MINI/MIDI NF-CT MINI/MIDI 5 202623

pentru CT 26/36/48 NF-CT 26/36/48 5 202642
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Aspirator mobil

Sac de filtrare FIS Tip Cant. Nr. comandă

într-o cutie de carton 

pentru CT 22 FIS-CT 22/5 5 202614

pentru CT 22 FIS-CT 22/20 1 202639

pentru CT 33 FIS-CT 33/5 5 202615

pentru CT 33 FIS-CT 33/5 1 202640

pentru CT 44 FIS-CT 44/5 5 202616

pentru CT 55 FIS-CT 55/5 5 202617

cu strat exterior de Spunbond, pentru aspirarea particulelor fine de praf,  
extrem de rezistent la rupere, într-o cutie de carton 

pentru CT 22 FIS-CT 22 SP 
VLIES/5

5 202624

pentru CT 33 FIS-CT 33 SP 
VLIES/5

5 202625

pentru CT 44 FIS-CT 44 SP 
VLIES/5

5 202627

pentru SRM 45 PLANEX FIS-SRM 45 5X 5 202576

pentru SRM 70 PLANEX FIS-SRM 70 5X 5 202577

Sac de filtrare Longlife Tip Cant. Nr. comandă

pentru CT 22, pentru praf nepericulos, poliester, 3 straturi LONGLIFE-  
FIS-CT 22

5 202620

pentru CT 33, pentru praf nepericulos, poliester, 3 straturi LONGLIFE-  
FIS-CT 33

5 202621
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Aspirator mobil

Sac de filtrare SELFCLEAN Tip Cant. Nr. comandă

pentru CTL MIDI, utilizarea optimă a volumului sacului de filtrare şi putere  
de aspiraţie ridicată în permanenţă datorită sacului de filtrare SELFCLEAN

SC FIS-CT MIDI/5 5 202658

pentru CTL MINI, utilizarea optimă a volumului sacului de filtrare şi putere  
de aspiraţie ridicată în permanenţă datorită sacului de filtrare SELFCLEAN

SC-FIS-CT MINI/5 5 202657

pentru CT 26, utilizarea optimă a volumului sacului de filtrare şi putere  
de aspiraţie ridicată în permanenţă datorită sacului de filtrare SELFCLEAN

SC FIS-CT 26/5 5 202645

pentru CT 36, utilizarea optimă a volumului sacului de filtrare şi putere  
de aspiraţie ridicată în permanenţă datorită sacului de filtrare SELFCLEAN

SC FIS-CT 36/5 5 202644

pentru CT 48, utilizarea optimă a volumului sacului de filtrare şi putere  
de aspiraţie ridicată în permanenţă datorită sacului de filtrare SELFCLEAN

SC FIS-CT 48/5 5 202654

Sac de filtrare, cu două straturi Tip Cant. Nr. comandă

pentru SR 12, SR 14, într-o cutie de carton FIS-SR 12/14 /5 5 202628

pentru SR15, SR12, SR14, într-o cutie de carton FIS-SR 15 /5 5 202630

pentru SR 151, SRM 152, într-o cutie de carton FIS-SR 150 /5 5 202636

pentru SR 200, SR 201, SR 203, într-o cutie de carton FIS-SR 200 /5 5 202632

pentru SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203,  
într-o cutie de carton

FIS-SR 202 /5 5 202634

pentru SR 301, SR 303, SRM 312, într-o cutie de carton FIS-SR 300 /5 5 202635

pentru SR 5 şi 6, într-o cutie de carton FIS-SR 5/6 /5 5 202629

Sac de filtrare Siguranţă Tip Cant. Nr. comandă

pentru CTH 26, strat dublu, într-o cutie de carton FIS-CTH 26/3 5 202655

pentru CTH 48, strat dublu, într-o cutie de carton FIS-CTH 48/3 5 202656
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Sistem

SYSTAINER T-LOC Tip Cant. Nr. comandă

1x capac pentru câmpul etichetă

Dimensiuni (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, dimensiuni cu talpă  
de lagăr (L x l x h) 396 x 296 x 112 mm, dimensiuni interioare  
(L x l x h) 383 x 273 x 75 mm, greutate 1,3 kg

SYS 1 TL 1 202591

Dimensiuni (L x l x h) 396 x 296 x 157,5 mm, dimensiuni cu talpă  
de lagăr (L x l x h) 396 x 296 x 164,5 mm, dimensiuni interioare  
(L x l x h) 383 x 267 x 127,5 mm, greutate 1,5 kg

SYS 2 TL 1 202592

Dimensiuni (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, dimensiuni cu talpă  
de lagăr (L x l x h) 396 x 296 x 217 mm, dimensiuni interioare  
(L x l x h) 382 x 266 x 180 mm, greutate 1,8 kg

SYS 3 TL 1 202593

Dimensiuni (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, dimensiuni cu talpă  
de lagăr (L x l x h) 396 x 296 x 322 mm, dimensiuni interioare  
(L x l x h) 382 x 266 x 285 mm, greutate 2,1 kg

SYS 4 TL 1 202594

Dimensiuni (L x l x h) 396 x 296 x 420 mm, dimensiuni cu talpă  
de lagăr (L x l x h) 396 x 296 x 427 mm, dimensiuni interioare  
(L x l x h) 381 x 265 x 384 mm, greutate 2,7 kg

SYS 5 TL 1 202595

MINI-SYSTAINER T-LOC Tip Cant. Nr. comandă

nu poate fi conectat la SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER,  
SYS MINI clasic, pentru aranjarea clară şi structurată a pieselor mici şi sculelor 
portabile, dimensiuni (L x l x h) 265 x 171 x 71 mm, greutate 0,4 kg

SYS-MINI TL 1 202602

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi Tip Cant. Nr. comandă

SYSTAINER T-LOC
sertar divizibil, flexibil, pentru accesorii, consumabile, piese mici şi diverse 
obiecte, dimensiunile interioare ale sertarului (L x l x h) 350 x 255 x 69 mm

combinaţia dispozitivului clasic SYSTAINER mărimea 2 şi un sertar încăpător, 
dimensiuni (L x l x h) 396 x 296 x 263 mm, dimensiuni cu talpă de lagăr  
(L x l x h) 396 x 296 x 270 mm, dimensiuni interne ale compartimentului 
superior (L x l x h) 383 x 267 x 127 mm, greutate 3,2 kg

SYS-Combi 2 1 202556

combinaţia dispozitivului clasic SYSTAINER mărimea 3 şi un sertar încăpător, 
dimensiuni (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, dimensiuni cu talpă de lagăr  
(L x l x h) 396 x 296 x 322 mm, dimensiuni interne ale compartimentului 
superior (L x l x h) 382 x 266 x 180 mm, greutate 3,5 kg

SYS-Combi 3 1 202557
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Sistem

SORTAINER Tip Cant. Nr. comandă

trei sertare, fiecare cu o capacitate de 6,7 litri, pot fi instalate şi compartimen-
tate individual cu containere şi pereţi despărţitori din plastic, se conectează  
la toate dispozitivele T-LOC şi Systainer, Sortainer şi aspiratoarele mobile 
CLEANTEC, dimensiuni (L x l x h) 396 x 296 x 322 mm, greutate 5,7 kg

SYS 4 TL-SORT/3 1 202558

Trusă de scule SYS Tip Cant. Nr. comandă

pentru transportul practic al sculelor manuale, materialelor consumabile şi 
accesoriilor, suprafaţă de contact 396 x 296 mm

Înălţime 150 mm, capacitate portantă 7 kg, volum 12,5 l SYS-TB-1 1 202581

Înălţime 257 mm, capacitate portantă 14 kg, volum 20 l SYS-TB-2 1 202601

Cutie de depozitare SYS Tip Cant. Nr. comandă

container din plastic, gol, cu containere din plastic demontabile individual,  
2 x cutie Box 60x60x71 SYS-SB, poate fi conectat la întreaga gamă Systainer 
(cu excepţia SYS-Mini), 2 x cutie 60x60x71 SYS-SB, 1 x cutie 180x120x71 
SYS-SB, dimensiuni (L x l x h) 396 x 296 x 167 mm, înălţime inclusiv mâner  
240 mm, greutate 2,5 kg

SYS-SB 1 202603

Rola SYS Tip Cant. Nr. comandă

transportarea SYS Classic şi SYS T-LOC, roţi foarte mari (D 200 mm) pentru 
transportarea uşoară în sus şi în jos pe trepte, role faţă blocabile, rotative – 
manevrare în toate direcţiile, incl. centură de siguranţă, capacitate portantă  
100 kg, capacitate portantă 5 kg, Ø rolă faţă 75 mm, Ø rolă spate 200 mm, 
dimensiuni (L x l x h) 440 x 600 x 1.100 mm, greutate 6,5 kg, într-o cutie  
de carton 

Rolă SYS 100 1 202598

SYSTAINER T-LOC cu inserţii pentru materiale abrazive Tip Cant. Nr. comandă

cu inserţie pentru materiale abrazive cu Ø 90 mm şi materiale abrazive 93 V, 
număr de compartimente 8, dimensiune dispozitiv systainer SYS 1 T-LOC

SYS-STF-D77/
D90/93V

1 202596

cu inserţie pentru materiale abrazive Ø 150 mm, număr de compartimente 10, 
dimensiune dispozitiv systainer SYS 3 T-LOC

SYS-STF D150 1 202597

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi Tip Cant. Nr. comandă

combinaţia dispozitivului clasic SYSTAINER mărimea 3 şi un sertar încăpător, 
inclusiv o inserţie pentru materiale abrazive cu dia. de 150 mm, dimensiuni  
(L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, dimensiuni cu talpă de lagăr (L x l x h)  
396 x 296 x 322 mm, dimensiuni interne ale compartimentului superior  
(L x l x h) 382 x 266 x 180 mm, greutate 3,3 kg

SYS-Combi 3/  
D 150/4S

1 202711
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Accesorii Festool

Sistem

Containere din plastic şi inserţii Tip Cant. Nr. comandă

pentru cutie de depozitare SYS SYS-SB, cant. în pachet: 6,  
dimensiuni (L x l x h) 60 x 60 x 71 mm

Cutie 60x60x71/6 
SYS-SB

1 202604

pentru cutie de depozitare SYS SYS-SB, cant. în pachet: 4,  
dimensiuni (L x l x h) 60 x 120 x 71 mm,

Cutie 60x120x71/4 
SYS-SB

1 202605

pentru cutie de depozitare SYS SYS-SB, cant. în pachet: 2,  
dimensiuni (L x l x h) 180 x 120 x 71 mm

Cutie 180x120x71/2 
SYS-SB

1 202606

pentru SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 şi SYS 4 TL-SORT/3, containere  
din plastic şi separatoare de compartiment pentru pereţi despărţitori de  
sertar separat, cutie cu 8x containere din plastic 60 x 60 x 71 mm, cutie  
cu 4x containere din plastic 60 x 120 x 71 mm, 3x separatoare de  
compartiment, 2x tălpi acoperire

Set 60x60/120x71 
3xFT

1 202560

Staţie de scule şi staţie de lucru

Pană culisantă de ghidare Tip Cant. Nr. comandă

pentru WCR 1000, UCR 1000, Penele permit ataşarea de accesorii individuale 
la canalul profilat, 2x pene incl. margini tăietoare, într-o cutie de carton

WCR 1000 PF 2x 5 202748

Cârlig pentru panou cu ştifturi Tip Cant. Nr. comandă

pentru WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, acoperirea de protecţie nu permite 
deteriorarea, neadecvat pentru dispozitiv de şlefuire manual HSK-A 80x400, 
pentru atârnarea dispozitivelor de şlefuire manuale HSK-A 80x130, HSK-A 
80x200 şi HSK-A 115x226, dimensiuni lungime x lăţime 38, 1 x 38,1 mm, în 
pachet de prezentare cu autoservire

HSK LWH HSK-A 5 202661

Cârlig de scule Tip Cant. Nr. comandă

pentru WCR 1000, UCR 1000, pentru atârnarea a două scule, pentru utilizare  
ca suport pentru furtun, într-o cutie de carton

WCR 1000 WH 1 202746

Cârlig Tip Cant. Nr. comandă

pentru WCR 1000, UCR 1000, cârlige standard pentru montarea pe panoul  
cu ştifturi într-o cutie de carton

WCR 1000 SHQ 5 202747
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Accesorii Festool

Staţie de scule şi staţie de lucru

Suport pentru pistolul de vopsit Tip Cant. Nr. comandă

pentru WCR 1000, UCR 1000, suprafaţă mare de depozitare pentru  
amplasarea a diverse obiecte, cutii de materiale abrazive sau şuruburi  
etc., într-o cutie de carton

WCR 1000 LPH 5 202755

Perete din spate Tip Cant. Nr. comandă

pentru Staţii de scule TC 3000, TC 3000/2 incl. 10 cârlige,  
dimensiuni lungime x lăţime 990 x 340 mm, în cutie de carton

TC 3000 RW 1 202618

Suprafaţă de depozitare Tip Cant. Nr. comandă

pentru WCR 1000, UCR 1000, suprafaţă mare de depozitare pentru  
amplasarea a diverse obiecte, cutii de materiale abrazive sau şuruburi  
etc., într-o cutie de carton

WCR 1000 AB 1 202749

Suport pentru furtun Tip Cant. Nr. comandă

pentru TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, pentru retehnologizarea TC 3000,  
într-o cutie de carton

TC-SH 1 202633

Bloc de service Tip Cant. Nr. comandă

pentru Staţia de scule TC 2000, TC 3000, pentru alimentare cu aer  
comprimat la aspiratoarele mobile CT 22/33 şi aspiratoarele din seria  
SR 151, SR 200 cu model LE, într-o cutie de carton

VE-TC 3000 1 202730

Stativ/suport de scule Tip Cant. Nr. comandă

pentru TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, pentru depozitarea sigură, ergonomică, 
a două scule electrice şi pneumatice în acelaşi timp, într-o cutie de carton

WHR/D-TC 1 202638
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Accesorii Festool

Mâner suplimentar ZG-RO Tip Cant. Nr. comandă

pentru ROTEX, RAS MÂNER ZG-RO 1 202548

Accesorii

Ulei de curăţat Tip Cant. Nr. comandă

Ulei de curăţat si lubrifiere LFC 9022/1000, 1.000 ml LFC 9022/1000 5 202559

Ulei de curăţat si lubrifiere LFC 9022/50, 50 ml LFC 9022/50 10 202665

Kit de conversie Tip Cant. Nr. comandă

pentru DX 93, StickFix DX93E TP-STF-
V93-W

5 202680

Perie oala Tip Cant. Nr. comandă

pentru RAS 115, RAP 80, împletită, pentru îndepărtarea  
vopselei şi ruginii şi curăţarea suprafeţelor

TB-D65/M14 
RAS115

1 202565

Placa Tip Cant. Nr. comandă

pentru DX 93, StickFix TP-STF-DX93 5 202679

Dispozitiv îndepartat defecte/scursuri de lac Tip Cant. Nr. comandă

25 x 30 mm LZK-H 5 202590
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Coală abrazivă Premium 737U, 
găuri multiple

• Granulele de formă triunghiulară, orientate electrostatic, 

taie cu 30 % mai repede decât alte materiale abrazive 

premium

• Granulele cu autoascuţire şi formă precisă durează de 

două ori mai mult în comparaţie cu materialele abrazive 

industriale convenţionale

• Suprafaţa de tăiere mai ascuţită presupune o presiune 

mai mică pentru frecare şi uzură reduse

• Modelul Premium, cu găuri multiple, asigură o eliminare 

excelentă a prafului

3M™ Cubitron™ II Hookit™ coli abrazive linia 737U sunt coli abrazive premium, 

cu durabilitate mare, cu granule cu autoascuţire, care asigură totodată, o tăiere 

mai rapidă, modelul cu gauri multiple oferă o eliminare excelentă a prafului.

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Granulaţia Dimensiune Cant./Cutie Cantitate minimă comandă Nr. comandă

80+ 80 x 133 mm 50 coli/cutie 300 coli 51588

120+ 80 x 133 mm 50 coli/cutie 300 coli 51589

150+ 80 x 133 mm 50 coli/cutie 300 coli 51590

180+ 80 x 133 mm 50 coli/cutie 300 coli 51591

220+ 80 x 133 mm 50 coli/cutie 300 coli 51592

80+ 80 x 400 mm 50 coli/cutie 300 coli 51599

120+ 80 x 400 mm 50 coli/cutie 300 coli 51600

150+ 80 x 400 mm 50 coli/cutie 300 coli 51601

180+ 80 x 400 mm 50 coli/cutie 300 coli 51602

220+ 80 x 400 mm 50 coli/cutie 300 coli 51603

Materiale abrazive 3M™
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Disc abraziv Premium 737U, 
găuri multiple

• Tăiaţi cu 30 % mai repede comparativ cu alte materiale 

abrazive premium

• Granulele cu autoascuţire şi formă precisă durează de 

două ori mai mult în comparaţie cu materialele abrazive 

industriale convenţionale

• Suprafaţa de tăiere mai ascuţită presupune o presiune 

mai mică pentru frecare şi uzură reduse

• Modelul Premium, cu găuri multiple, asigură o elimi-

nare excelentă a prafului

• Sistemul de prindere stil arici Hookit™ se fixează ferm, 

si se desface repede pentru înlocuirea rapidă a discului

Obţineţi o tăiere şi o rezistenţă superioară în principalele etape ale reparaţiilor 

auto cu discul abraziv 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ găuri multiple 737U. 

Discul abraziv cu model cu gauri multiple şi granule de formă triunghiulară este 

ideal pentru îndepărtarea vopselei, modelarea grosieră a chitului de caroserie, 

şlefuirea fină şi pregătire finală înainte de aplicare primer sau vopsea.

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Granulaţia Dimensiune Ø Cant./Cutie Cantitate minimă comandă Nr. comandă

80+ 75 mm 50 discuri/cutie 500 31361

120+ 75 mm 50 discuri/cutie 500 31362

150+ 75 mm 50 discuri/cutie 500 31363

180+ 75 mm 50 discuri/cutie 500 31364

220+ 75 mm 50 discuri/cutie 500 31461

80+ 90 mm 50 discuri/cutie 500 51610

120+ 90 mm 50 discuri/cutie 500 51611

150+ 90 mm 50 discuri/cutie 500 51612

180+ 90 mm 50 discuri/cutie 500 51613

220+ 90 mm 50 discuri/cutie 500 51614

80+ 150 mm 50 discuri/cutie 250 51369

120+ 150 mm 50 discuri/cutie 250 51370

150+ 150 mm 50 discuri/cutie 250 51421

180+ 150 mm 50 discuri/cutie 250 51422

220+ 150 mm 50 discuri/cutie 250 51423

Materiale abrazive 3M™
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Coală abrazivă Purple Premium 
334U, găuri multiple

• Coală abrazivă de înaltă performanţă cu accesoriu 

Hookit™

• Calitatea premium asigură finisaje uniforme,  

consecvente, de fiecare dată

• Abrazive de mare durabilitate reduc consumul  

de materiale

• Ideale pentru treceri de la un substrat la altul  

şi şlefuire finală

3M™ Hookit™ Purple coli abrazive linia 334U este recomandată pentru treceri  

de la un substrat la altul şi şlefuire finală. Cele mai bune materiale abrazive  

ale noastre din clasa 3M oferă rezultate uniforme, de calitate profesională,  

pentru lucrări superioare în domeniul reparaţiilor auto. Sistemul de accesoriu 

3M™ Hookit™ permite reutilizarea uşoară.

3M™ Hookit™

Granulatia Dimensiune Cant./Cutie Cantitate minimă comandă Nr. comandă

P240 80 x 133 mm 50 coli/cutie 300 coli 51596

P320 80 x 133 mm 50 coli/cutie 300 coli 51597

P400 80 x 133 mm 50 coli/cutie 300 coli 51598

P240 80 x 400 mm 50 coli/cutie 300 coli 51607

P320 80 x 400 mm 50 coli/cutie 300 coli 51608

P400 80 x 400 mm 50 coli/cutie 300 coli 51609

Materiale abrazive 3M™
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Disc abraziv Premium 334U 
Purple, găuri multiple

• Disc abraziv de înaltă performanţă cu accesoriu 

Hookit™

• Etapa grosieră de trecere de la un substrat la  

altul sau şlefuire finală înainte de amorsare

• A se utiliza pentru etapa fina de trecere de la  

un substrat la altul sau şlefuire finală înainte de 

primer

Faceţi economii în ce priveşte costurile forţei de muncă şi îmbunătăţiţi calitatea 

cu 3M™ Hookit™ Purple discuri abrazive linia 334U – discul nostru conceput 

pentru o tăiere rapidă şi un finisaj consecvent. A se utiliza pentru etapa fină de 

trecere de la un substrat la altul sau şlefuire finală înainte de primer.

3M™ Hookit™

Granulaţia Dimensiune Ø Cant./Cutie Cantitate minimă comandă Nr. comandă

P240 90 mm 50 discuri/cutie 500 discuri 51621

P320 90 mm 50 discuri/cutie 500 discuri 51622

P400 90 mm 50 discuri/cutie 500 discuri 51623

P500 90 mm 50 discuri/cutie 500 discuri 51624

P600 90 mm 50 discuri/cutie 500 discuri 51625

P240 75 mm 50 discuri/cutie 500 discuri 51025

P320 75 mm 50 discuri/cutie 500 discuri 51023

P400 75 mm 50 discuri/cutie 500 discuri 51021

P500 75 mm 50 discuri/cutie 500 discuri 51020

P600 75 mm 50 discuri/cutie 500 discuri 51019

P240 150 mm 50 discuri/cutie 250 discuri 50529

P280 150 mm 50 discuri/cutie 250 discuri 50530

P320 150 mm 50 discuri/cutie 250 discuri 50531

P360 150 mm 50 discuri/cutie 250 discuri 50532

P400 150 mm 50 discuri/cutie 250 discuri 50533

P500 150 mm 50 discuri/cutie 250 discuri 50534

P600 150 mm 50 discuri/cutie 250 discuri 50913

Materiale abrazive 3M™
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Produs Granulaţia Dimensiune Ø Cant./Cutie Cantitate minimă comandă Nr. comandă

7 găuri P1500 90 mm 50 discuri/cutie 200 discuri 51587

P1200 90 mm 50 discuri/cutie 200 discuri 51586

P1000 90 mm 50 discuri/cutie 200 discuri 51585

P800 90 mm 50 discuri/cutie 200 discuri 51584

P600 90 mm 50 discuri/cutie 200 discuri 51583

3 găuri P1500 75 mm 50 discuri/cutie 200 discuri 51267

P1200 75 mm 50 discuri/cutie 200 discuri 51266

P1000 75 mm 50 discuri/cutie 200 discuri 51265

P800 75 mm 50 discuri/cutie 200 discuri 51264

P600 75 mm 50 discuri/cutie 200 discuri 51263

17 găuri P600 150 mm 50 discuri/cutie 250 discuri 34780

P800 150 mm 50 discuri/cutie 250 discuri 34781

P1000 150 mm 50 discuri/cutie 250 discuri 34782

P1200 150 mm 50 discuri/cutie 250 discuri 34783

P1500 150 mm 50 discuri/cutie 250 discuri 34784

P2000 150 mm 50 discuri/cutie 250 discuri 34785

Disc abraziv Purple 260L

• Netezire coajă de portocală, incluziuni de praf sau 

scurgeri de vopsea pentru toate tipurile de vopsea din 

domeniul auto

• Obţineţi o tăiere rapidă şi o durată mare de viaţă a dis-

cului datorita materialelor abrazive din oxid de aluminiu

• A se utiliza pentru slefuirea zonei de trecere de la un 

substrat la altul înainte de vopsire

Discul abraziv 3M™ Purple Hookit™ este utilizat pentru şlefuirea zonei de trecere 

de la un substrat la altul înainte de vopsire, eliminarea incluziunilor de praf  

şi efectului excesiv denumit coajă de portocală de pe straturile de acoperire.

3M™ Hookit™

Materiale abrazive 3M™
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3M™ Hookit™

Disc abraziv flexibil 270J,  
17 găuri

• Performanţă deosebită de tăiere şi finisare

• Flexibilitate şi conformabilitate ridicată

• Suprafaţă moale la atingere

Discurile abrazive flexibile 3M™ Hookit™ sunt ideale pentru aplicaţii de şlefuire 

inclusiv şlefuirea grundului, pregătirea pentru primer şi finisarea stratului de 

vopsea. Acest produs asigură o performanţă excelentă privind tăierea şi finisarea, 

tehnologie anti-încărcare, flexibile, conformabile şi o suprafaţă moale la atin-

gere. Discurile abrazive, flexibile, 3M™ Hookit™ oferă flexibilitate suplimentară 

pentru zonele greu accesibile, ceea ce înseamnă că lucrarea va fi făcută mai 

repede şi mai bine.

Granulatia Dimensiune Ø Cant./Cutie Cantitate minimă comandă Nr. comandă

P400 150 mm 25 discuri/cutie 125 discuri 34800

P600 150 mm 25 discuri/cutie 125 discuri 34801

P800 150 mm 25 discuri/cutie 125 discuri 34802

P1000 150 mm 25 discuri/cutie 125 discuri 34803

P1200 150 mm 25 discuri/cutie 125 discuri 34804

P1500 150 mm 25 discuri/cutie 125 discuri 34805

Materiale abrazive 3M™
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Materiale abrazive 3M™

3M™ Hookit™

Coală abrazivă triunghiulară 
325U

• Acoperire cu strat anti-încărcare 

• 6 sau 7 găuri pentru eliminarea excelentă a prafului

• Se potriveşte la orice maşină cu material abraziv  

triunghiular

3M™ Hookit™ coli abrazive triunghiulare Delta linia 325U vă permit să utilizaţi materialele abrazive 325U albastre în 

forma de montare şi pentru maşinile de şlefuit triunghiulare. Tehnologia materialelor abrazive Hookit™ albastre asigură  

o tăiere puternică cu o finisare fină.

Produs Granulaţia Dimensiune Cant./Cutie Cantitate minimă comandă Nr. comandă

6 găuri P80 mică 50 coli/cutie 500 coli 51638

P120 mică 50 coli/cutie 500 coli 51639

P150 mică 50 coli/cutie 500 coli 51640

P180 mică 50 coli/cutie 500 coli 51641

P220 mică 50 coli/cutie 500 coli 51642

P240 mică 50 coli/cutie 500 coli 51643

P320 mică 50 coli/cutie 500 coli 51644

P400 mică 50 coli/cutie 500 coli 51645

P500 mică 50 coli/cutie 500 coli 51646

P600 mică 50 coli/cutie 500 coli 51647

7 găuri P80 100 x 147 mm 50 coli/cutie 250 coli 51230

P100 100 x 147 mm 50 coli/cutie 250 coli 51231

P120 100 x 147 mm 50 coli/cutie 250 coli 51232

P150 100 x 147 mm 50 coli/cutie 250 coli 51233

P180 100 x 147 mm 50 coli/cutie 250 coli 51234

P220 100 x 147 mm 50 coli/cutie 250 coli 51235

P240 100 x 147 mm 50 coli/cutie 250 coli 51236

P280 100 x 147 mm 50 coli/cutie 250 coli 51237

P320 100 x 147 mm 50 coli/cutie 250 coli 51238
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Materiale abrazive 3M™

Mai curat, mai rapid, mai bine

• Structură piramidală

• Timp de prelucrare ulterioară mai redus

• Şlefuire uniformă a suprafeţei

• Finisare netedă, uniformă şi reproductibilă

• Durabilitate mai mare

• Mai puţine impurităţi datorită materialului spongios

Cu Trizact™ 3M™, dispuneţi de un material abraziv care se automenţine. În plus,  
asigură un rezultat de finisare perfect pentru procesul dumneavoastră de polişare. 

Materialele abrazive 3M™ Trizact™ constau în piramide 

identice, distribuite uniform pe un suport din material 

spongios, în care sunt încorporate mai multe straturi ale 

unui mineral de şlefuit. Pe parcursul lucrului cu materia-

lele abrazive 3M™ Trizact™, particulele sunt eliberate în 

mod continuu. Acest efect de şlefuire constant asigură 

o suprafaţă deosebit de uniformă şi o finisare impecabilă, 

fără zgârieturi multiple. 

Cu discurile abrazive pentru finisare Trizact™ 3M™,  

volumul de lucru poate fi redus în medie cu 30 %. Astfel 

economisiţi bani şi timp fără griji privind profitabilitatea 

şi eficienţa.

Tehnologie de şlefuire inovatoare

Polişare mai uniformă, mai rapidă şi mai curată  
datorită structurii tridimensionale a materialului.

Materiale abrazive 3M™ Trizact™

Şlefuire cu beneficii.
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Disc abraziv pentru treceri/
blend-in 443SA, fără găuri

• Ideal pentru şlefuirea panourilor înainte de aplicarea 

stratului de lac transparent sau înainte de aplicarea 

vopselei

• Adecvat pentru aplicare atât cu maşina, cât şi manual

• Structura flexibilă asigură conformabilitate şi asigura un 

finisaj mat uniform, de calitate

• Discuri fabricate cu o structură de tip piramidă care 

conţine mai multe straturi de particule minerale  

abrazive de calitate fină

• A se utiliza întotdeauna lubrifiate, cu sistemul de  

eliminare a prafului dezactivat

• Sistem ataşare 3M Hookit™ pentru fixare sigură

Obţineţi o finisare consecventă în timpul operaţiei de şlefuire cu discul abraziv 

pentru treceri/blend-in 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA. Discul nostru garantează 

o uzură uniformă şi durabilitate prin utilizarea structurii unice de piramidă cu 

mai multe straturi de particule de minerale abrazive de calitate fină.

Materiale abrazive 3M™ Trizact™

Granulatia Dimensiune Ø Cant./Cutie Cantitate minimă comandă Nr. comandă

P1000 150 mm 15 discuri/cutie 60 discuri 50341

P1000 75 mm 15 discuri/cutie 60 discuri 50413
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Materiale abrazive 3M™

Disc abraziv spumă 443SA, 
fără găuri

• Rectificaţi zgârieturilor si incluziunile de praf din  

vopsea/lac înainte de polişare

• Folosiţi apoi pastă abrazivă corespunzătoare din  

gama de coduri de culori 3M Perfect-it

• Eliminaţi necesitatea utilizării bureţilor de polişare  

din lână şi reduceţi timpul de polişare mărind produc-

tivitatea

Discul abraziv 3M™ Trizact™ Hookit™ pe suport de spumă linia 443SA este un 

disc utilizat pentru eliminarea şi curăţarea zgârieturilor şi incluziunilor de praf 

înainte de utilizarea sistemului de polişare 3M™ Perfect-It™.

3M™ Trizact™ Hookit™

Granulatia Dimensiune Ø Cant./Cutie Cantitate minimă comandă Nr. comandă

P3000 150 mm 15 discuri/cutie 60 discuri 50414

P6000 150 mm 15 discuri/cutie 60 discuri 51130

P3000 75 mm 15 discuri/cutie 60 discuri 50415

P6000 75 mm 15 discuri/cutie 60 discuri 51131
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Materiale abrazive 3M™

Disc abraziv şlefuire strat lac 
transparent 471LA, fără găuri

• Disc abraziv de înaltă performanţă cu ataşament Hookit™

• Eliminarea incluziunilor de praf şi a texturii care  

corespunde cu coaja de portocale

• Se poate utiliza cu şlefuitoare orbitale 3M™

• Discul abraziv Trizact™ P1500 este proiectat pentru 

 a fi utilizat ca prim pas în eliminarea incluziunilor de praf

Obţineţi un finisaj uniform şi consecvent când şlefuiţi cu 3M™ Trizact™ Hookit™ 

P1500 Disc abraziv şlefuire strat transparent 471LA. Discul integrează tehnologia 

noastră Trizact care asigură o tăiere rapidă şi o finisare consecventă de fiecare 

dată.

3M™ Trizact™ Hookit™

Granulaţia Dimensiune Ø Cant./Cutie Cantitate minimă comandă Nr. comandă

P1500 150 mm 25 discuri/cutie 100 discuri 05600

P1500 75 mm 25 discuri/cutie 100 discuri 05601
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Materiale de polişare  
şi accesorii 3M™
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Bureţi de polişare
Perfect-it™ III / Ultrafina™ SE

Materiale de polişare 3M™

Perfect-it™ III Cant. Nr. comandă

Burete de polişare verde vălurit, 75 mm 4 50499

Burete de polişare drept, verde, Quick Connect, 150 mm 6 50878

Burete de polişare vălurit, verde, Quick Connect, 150 mm 6 50962

Burete de polişare vălurit, galben, Quick Connect, 150 mm 6 50879

Ultrafina™ SE Cant. Nr. comandă

Burete de polişare albastru, 150 mm 10 50388
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Pastă abrazivă
Pastă de polişare Perfect-it™ III

Materiale de polişare 3M™

Pastă de polişare Perfect-it™ III Cant. Nr. comandă

Pastă abrazivă Plus 12 50417

Pastă abrazivă Extra Fine Plus 12 80349

Pastă de polişare anti-hologramă 12 50383

Spray de control al finisării Cant. Nr. comandă

12 55535
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Materiale de polişare 3M™

Accesorii
Scotch Brite™ / Perfect-it™ III 

Lavete de polişare Cant. Nr. comandă

Lavetă din microfibră Scotch Brite™, verde 10 60671

Lavetă din microfibră Scotch Brite™, galbenă 20 50400

Lavetă de polişat anti-hologramă Perfect-it™ III, albastră 20 50486

Adaptor Quick Connect Cant. Nr. comandă

pentru bureţii de polişare Quick Connect Perfect-it™ III 10 33271
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Accesorii 3M™

Bandă de mascare
Scotch®

Bandă de mascare premium Scotch® 3030
Cant. role  
per cutie

Cant. role  
per cutie

Cant. pachete 
per cutie Nr. comandă

18 mm x 50 m 48 12 4 50977

24 mm x 50 m 36 9 4 50978

36 mm x 50 m 24 6 4 50980

48 mm x 50 m 20 5 4 50981

Bandă de mascare de înaltă performanţă  
Scotch® 3434

Cant. role  
per cutie

Cant.role  
per cutie

Cant. pachete 
per cutie Nr. comandă

18 mm x 50 m 48 12 4 07895

24 mm x 50 m 36 9 4 07897

36 mm x 50 m 24 6 4 07898

48 mm x 50 m 20 5 4 07899
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www.3m.com.ro/TASS

Accesorii 3M™

Accesorii 3M™

Praf de control Cant. Nr. comandă

Aplicator manual 5 09561

Praf de control Cant. Nr. comandă

Cartuş cu aplicator, 50 g, negru 10 09560

Bloc pentru şlefuire manuală Hookit™ Purple Premium Cant. Nr. comandă

70 x 198 mm 1 05171

70 x 396 mm 1 05172

Accuspray™ Cant. Nr. comandă

Pistol HG14 1 16577

Capete cu duze, 1,8 mm 4 16611

STD 125 microni 50 capace/50 pungi/24 dopuri 50 16026

STD 200 microni 50 capace/50 pungii/24 dopuri 50 16000

Sistem manual de îndepărtare a defectelor de vopsire Cant. Nr. comandă

1 33888
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Accesorii 3M™

Protecţia muncii 3M™

Ochelari de protecţie Cant. Nr. comandă

SecureFit 200 20 SF201AF

Antifoane Cant. Nr. comandă

50 1310

Mască anti-particule Aura™ Cant. Nr. comandă

FFP2 60 06923+

Sistem combinat pentru protecţia feţei şi auzului Cant. Nr. comandă

G500 10 5V5F1H51
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SERVICE all-inclusive

Înregistraţi-vă maşina Festool în interval de 30 de zile de la achiziţionare pe: 

www.festool.ro/service

*  Înregistraţi-vă online maşina Festool în interval de 30 de zile de la achiziţionare şi acceptaţi condiţiile de service pentru a beneficia  
de SERVICE all-inclusive. Pentru mai multe informaţii privind condiţiile de service şi restricţiile, accesaţi www.festool.ro/service

Când serviciile depăşesc aşteptările. 

Calitatea înaltă specifică maşinilor şi accesoriilor de lucru de la Festool este specifică 
şi activităţii serviciului pentru clienţi. SERVICE-ul all-inclusive de la Festool este  
întotdeauna disponibil atunci când lipseşte ceva. Piese de schimb, piese de uzură, 
în caz de reparaţie sau reclamaţie. Pentru că atelierele au nevoie de mai mult decât 
doar accesorii de lucru.

Exclusiv, pentru că  
este all-inclusive.
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36 luni
de reparaţii gratuite**

10 ani
disponibilitate piesă de schimb

15 zile
garanţia returnării banilor 

36 luni
protecţie anti-furt

**  „Reparaţia gratuită” nu este valabilă pentru deteriorări ale materia-
lelor consumabile şi accesoriilor, în cazul utilizării necorespunzătoare, 
prejudiciilor cauzate de utilizarea de accesorii sau piese de schimb 
care nu sunt originale, precum şi în cazul aparatelor dezasamblate 
de către cumpărător sau al utilizării în mod continuu în condiţii de 
uzură intensă.
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Informaţii generale

Caracteristicile de performanţă ale produsului

Funcţie antistatică

PoliStick

Talpă de şlefuit MPE

EC-TEC

Dispozitiv de protecţie

„plug it”

Opritor de vibraţii.

Aspirare turbo Sistem IAS 3

Detectare debit

Aspiratoare mobile şi scule cu funcţie antistatică pentru a 
împiedica dezvoltarea electricităţii statice în timpul lucrului.

Sistem electronic
Reglarea vitezei pentru şlefuirea tuturor tipurilor de materiale.

Concept de fixare rapidă pentru ataşarea pâslei de lustruit,  
bureţilor de lustruit sau pieilor de oaie – pentru eficienţă 
sporită.

Tălpi şi discuri de şlefuit fabricate din materiale extrem  
de rezistente pentru o durată de viaţă îndelungată.

Conceptul unităţii EC-TEC generează o putere deosebit  
de mare consumând foarte puţină energie.

Protejează talpa de şlefuit şi materialul când lucraţi în  
apropierea marginilor.

Cablu de reţea demontabil, care poate fi înlocuit, cu încuietoare 
pentru conversie rapidă.

Echilibrare VS patentată astfel încât sculele să funcţioneze lin în 
timpul şlefuirii, ceea ce face ca lucrul să fie mai puţin periculos.

Aspirarea turbo asigură un aer curat, fără praf, şi o bună  
vizibilitate a piesei de prelucrat.

Echipament electronic MMC
Echipamente electronice „Multi Material Control” cu viteză 
reglabilă în permanenţă şi monitorizarea temperaturii pentru 
lucrări pe orice tip de material.

StickFix
Sistem de cuplare rapid, economic pentru materiale abrazive – 
fără adezivi, fără prindere.

Principiul Curent-jet.
Principiul celor 9 găuri pentru acumulare redusă de praf, mai 
puţină căldură şi mai puţină înfundare. O durată de viaţă mai 
mare cu până la 30 %.

Principiul CURENT-JET MULTIPLU
Sistem de şlefuire cu concept integrat de transportare a prafu-
lui. Cu principiul patentat CURENT-JET MULTIPLU.

Frână cu acţiune rapidă
Pentru a lucra în siguranţă la netezire, debitare şi la  
prelucrarea pieselor cu profil complicat.

FastFix
Facilitează schimbarea sculelor de prelucrare a pieselor  
cu profil complicat, debitare, netezire, şlefuire, găurire şi 
înşurubare.

Eliminarea prafului
Conector standard (27/36/50 mm) de eliminare a prafului 
pentru ocrotirea operatorului şi a mediului.

Sistemul de furtun include aerul comprimat, eliminarea  
prafului şi aerul evacuat.

Protejarea sănătăţii: Senzorul de debit verifică dacă viteza  
aerului este de minimum 20 m/sec şi emite un avertisment  
în cazul în care viteza aerului scade sub această valoare.

IAS 3-SD

IAS 3 light

Pentru racordarea unui şlefuitor cu aer comprimat Festool 
direct la o conductă de aer comprimat (fără eliminarea prafului).

Eliminarea prafului, aer comprimat cu disipare externă  
a aerului evacuat.
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Note
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Note
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3M ROMANIA | Bucharest Business Park

Str. Menuetului 12, Cladirea D, et.3, Sector 1, 

013713  Bucharest

TEL: +40 21 202 8000 

Utilizatorul este responsabil pentru evaluarea produsului şi stabilirea 
adecvării acestuia pentru aplicaţia (aplicaţiile) utilizatorului, inclusiv  
efectuarea unei evaluări a pericolelor la locul de muncă şi analizarea 
tuturor reglementărilor aplicabile în zona respectivă. Garantăm faptul că 
produsele 3M şi Festool nu prezintă defecte de material şi de manoperă. 
Exceptând cazul în care o garanţie suplimentară este specificată pe 
ambalajul produsului sau în documentaţia aferentă ori este furnizată ca 
parte a SERVICE-ului all-inclusive oferit de Festool (consultaţi termenii 
aferenţi), nu există o garanţie suplimentară, expresă sau implicită.  
SERVICE-ul all-inclusive se aplică exclusiv produselor Festool. NE DECLI-
NĂM ÎN MOD EXPLICIT ORICE RĂSPUNDERE PRIVIND O EVENTUALĂ 
GARANŢIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU 
UN ANUMIT SCOP, PRECUM ŞI ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ PROVE-
NITĂ DIN CONDUITA ANTERIOARĂ A PĂRŢILOR, PRACTICI COMER-
CIALE SAU UZANŢE.

Garanţie, Declinarea responsabilităţii &  
Responsabilitatea utilizatorului:

www.3M.ro/auto Po
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