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Mai presus de toate: atelierul mobil
Avantaje pentru clientul final
Disponibil din octombrie
► Atelierul mobil – pentru condiţii ideale
de muncă şi în incinta şantierului.
Configurare rapidă şi individuală: cu
suprafaţă flexibilă de lucru şi ordine
perfectă pentru maşini, accesorii şi
scule de mână.

Nr. comandă

Preţ de
comercializare RON
fără TVA*

Atelier mobil
MW 1000 Basic

203454

2 103,00

Atelier mobil
MW 1000

203802

3 040,00

Sertar detasabil
SYS-AZ-MW 1000

203456

298,00

Masă
TSB/1-MW 1000

203457

1 212,00

Denumire

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.
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► Transport fără eforturi între atelier,
vehicul şi şantier: graţie greutăţii
reduse, a dimensiunilor compacte şi a
compatibilităţii deosebite de parcurgere
a scărilor. Posibilitate de utilizare la faţa
locului fără întârziere – fără a necesita
lucrări de demontare de lungă durată.
► Integrare ideală în lumea Festool
SYSTAINER – totul se potriveşte
perfect. De asemenea compatibil: toate
accesoriile mesei multifuncţionale MFT.

Disponibil din nou: setul SYS-MFT-FX
Avantaje pentru clientul final
► Flexibilitate totală – în setul SYS-MFT
Fixing există două opritoare noi, care
completează în mod ideal menghinele
cu pârghie şi elementele de tensionare
existente: opritoarele mici sub formă
de buton, precum şi opritoarele pentru
profiluri joase, pentru piese foarte plane.

Denumire
SYS-MFT Fixing-Set
SYS-MFT-FX-Set

Nr. comandă

Preţ de
comercializare RON
fără TVA*

201311

1 367,00

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.
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► Completare perfectă de sistem pentru
masa dumneavoastră multifuncţională
MFT şi pentru atelierul dumneavoastră
mobil. Compatibil cu toate modelele MFT
şi cu sistemul Systainer de la Festool. Şi,
pentru un transport sigur şi simplu, toate
piesele setului MFT Fixing sunt depozitate
în siguranţă în Systainer.
► Strângere şi fixare simplă a pieselor.
Accesoriul din setul SYS-MFT Fixing
economiseşte timp şi creează flexibilitate
la strângerea şi tensionarea pieselor.
Vă lărgiţi astfel posibilităţile aplicative şi
puteţi prelucra optim toate piesele.

Eficient, simplu şi de încredere: separatorul preliminar CT-VA
Avantaje pentru clientul final

► Capacitate de aspirare continuă la un
nivel ridicat la efectuarea de lucrări
cu materiale care produc un nivel înalt
de praf precum şi eliminarea facilă
a cantităţilor ridicate de praf prin
separarea prealabilă eficientă.

Nr. comandă

Preţ de
comercializare RON
fără TVA*

Separator preliminar CT
CT-VA-20

204083

1 600,00

Recipient de colectare
VAB-20/1

204294

320,00

Recipient de colectare
VAB-20/3

204295

709,00

Sac de reziduri, de unica folosinta
ENS-VA-20/10

204296

103,00

Cablu de racord
CT-VA AK

575667

160,00

Denumire

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.
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► Ideal pentru transport graţie
dimensiunilor compacte, recipientelor
de colectare care pot fi stivuite şi
execuţiei modulare.
► Cuplarea separatorului preliminar
simplu cu aspiratorul mobil Festool
prin intermediul T-LOC şi conectarea
la furtunul inclus în pachetul de livrare.
În funcţie de aplicaţie, se poate lucra
astfel cu sau fără separator preliminar.

Noul material abraziv PLANEX Granat Soft
Avantaje pentru clientul final

► Mânerul Soft adaptabil permite o
utilizare în condiţii de siguranţă
la prelucrarea de mase de şpaclu
prefabricate extrem de moi.

Nr. comandă

Preţ de
comercializare RON
fără TVA*

Discuri de slefuire
STF D225 P80 GR S/25

204221

473,00

STF D225 P100 GR S/25

204222

403,00

STF D225 P120 GR S/25

204223

403,00

STF D225 P150 GR S/25

204224

403,00

STF D225 P180 GR S/25

204225

403,00

STF D225 P240 GR S/25

204226

403,00

STF D225 P320 GR S/25

204227

403,00

STF D225 P400 GR S/25

204228

403,00

Denumire

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.
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► Materialul abraziv de calitate
premium GRANAT se remarcă la
fiecare utilizare prin cantitatea mare
de material şlefuit, durata enormă de
viaţă şi aspirarea perfectă a prafului.
► Granat Soft asigură, graţie suportului
spongios moale, un rezultat perfect
de şlefuire în asociere cu pereţii
cu suprafaţă acoperită complet cu
masă de şpaclu şi cu tavanele cu
cele mai ridicate clase de calitate a
suprafeţelor Q3/Q4.

Caseta cu burghie pt ciocan rotopercutor
Avantaje pentru clientul final

► Posibilă poziţionarea precisă a
burghiului graţie unui vârf ascuţit de
centrare de 90° – pentru forări precise.
► Eficienţă deosebită datorită duratei
prelungite de viaţă: capul realizat
integral din metal dur asigură durate
extrem de lungi de viaţă la efectuarea
lucrărilor de perforare în beton şi beton
armat.

Denumire
Masina de gaurit cu impact
SDS-Set D5-D12/7

Nr. comandă

Preţ de
comercializare RON
fără TVA*

204070

311,00

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.
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► Avansarea rapidă a operaţiunilor
de forare asigură canale de mari
dimensiuni pentru evacuarea prafului,
cu design spiralat.
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